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(Al
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en

II

llegit a l'Academia d'I-Ilgiene de
Catalunya. pel D. J. M. .&nguera
oJe.

de

Chiestions

ilenguatge,

de

J.

per

RITY.RA.
Nota

a

un

MIGUEL
eTOSen-

DE

artiele den

Ruyra,

per

UNAMUNO.

Araga.3(9

per FR,ANCESC PUJOLS.

de-sig, DerJoSEP LLEONAR,T.

El gran

ndaies mallorquines. -Na Jua
na

1 la fada

ar.arlana,

per Antoni

la defi
moviment que és més
que una política. Es una irradiació de
valors complexíssims, és, si no una ci
vilització, un matig de civilització.
EIs grans moviments espirituals, te
nen, com l'individu, un color i un posat
que els vé del lloc de naixenga. No es
pot destriar l'ideal de la fesornía que li
donen l'aire i la Ilurn i el paisatge.
1 aquesta patria no pot esser una

nició del

creació

nostre

convencional,
un imperi
o
quadriculat, sinó una excep
com

un

estat

ció,

una

me

din_s

minoría dins ell: el petít reial
l'Irnperi, la petita regio dins

l'estat, devegades

M.a Aleover.

Política. contem.porania..- La erial

conservadora, per CARLES CR,EHTJET.
planistes notables, per R. B. V.

Dues

La Setmana. Política.

una

ciutat

tota

sola.

amorfa, dó
cil. Els nuclis d'iniciativa son petits, as
pres, resistents, i, si no en Ilur obra, en
Ilur potencialitat, milenaris. Ells-confor
La

major part del

món és

go que els volta: romanen i es so
breviuen: els setges, la guerra, la pest
men

La Settnarta Cultural.

será. sepel
duna re
població arnb elements forans, al cap de
cent anys, l'antic espera de la raga—ell

calcigarán
lida

tota

una

una

encontrada,
després

raga; i

impossible de sepel-lir!—s'in
llurs esperas, i aquella terra
en

és estat
terna

AVIS

UITPORTANT
Advertim als nostres suscriptors que
aquests dies es passarán a cobrar els
rebuts dels trimestres primer i segén
als que esperem donarán bona acolli
da. Quant als

estiguin

ministració,
Veixin

suscriptors

encare,

els

en

supliquem

posar-se al

de fóra que

descobert arnb l'Ad
que

se

més
aviat millor, la Qual cosa
Poden fer per
medi de segells de correu, pel giro Pos
tal o qualsevulga altra forma de fácil co

brament.

corrent quan

ser

-

clama novament per la potestat.
Un valor espiritual que no tingui l'ai
re d'una terra, que no s'hagi colrat una
mica, no passará d'una abstracció: será
q uelcom paral-lel a la realitat, i a la fí
li caldrá esvak-se, morir. Aixó és ver
valor polític; l'ob
no solarnent per un

servador perspicag arriba a comprobar
aquesta veritat en el procés artístic
ádhuc filosófic. No s'és immortal sino
per una llarga col-laboració amb el
terrips: no s'és universal sino per una
Ilarga col-laboració amb el lloc.
Per

darnunt la vida

espanyola :.han

nominaIismes del progrés
polític europeu. Tot aixó ha estat ende
bades. La raga s'és mantinguda immó

passat

tots els

remoure-la,

bil. Per
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El balan@ de la Joventut.=Diseurs

Regttrnallsta)

marge del discar.s d'En Cambó -en la cliada

Diada Regionalista).
El Dr. L. Gauchat, per P. BARNILS.

Catalana
per

deixondir-la,

és

necessaria una veu més íntima. I la inu
tilitat de tot esforg, ádhuc el Inés gene
ros, ádhuc el mes ben intencion.at, si li
manca

exigent

una

i

pugnadora,

innovadora encarnació

patriótica,

lesa,

mes

cas

entre altres

de

casos

antics,

es

una

pa

en un

política castellana recentíssima

que en Cam.bó estudia admirablement:
en el cas d'en Maura. El cas d'eh_ Maura
no sols
l'interessa corn a cap d'un par

turnant, com a polític de
orador elegantíssirn, com

tit fins

ara

bonale,

com a

antic alJiatnostre en el seu período
Hi ha una raó rnés pu
nyent que no pas aquesta per atreure
l'atendió del gran poiític catalanista. En
Maura és l'exemple de tat g3 que podría
donar una aspiració de veritat i de jus
ticia que, sorgint en terra catalana, es
a

d'optimisme.

resignes

a desnacionalitzar-se per qual
sevol raó: ter l'exit mes fá_cil, no haver
de malmenar les coses existents, pecar
de manca de fe en la raga. Una aspira
ció de veritat i de justicia que volgués
deixar d'esser característicament catala
na per guanyar
la benvinguda, perdría
la seva ánima de fortalesa, enmalaltiría

corrompría; fóra una banalitat Inés,
miseria més de la monotonía del
país. Els vicis consuetudinaris del nihi
lisme espanyol, sotgen tothora go
es viuda i s'humilía clavara l'idola mons
truosa d'un Estat contrafet. La intran

o

es

una

sigencia

del nostre esperit catalá,—que
alguns lívids tarambanes confonen amb
la intransigencia del procediment—és
la única garantía que representém una

idea encarnada, aixó és, una energía,
una forga
durable. I perque som una
forga hem d'espandirnos. Per la duresa
del flostre
mar,

si les

penyal

i la

conservem

drern guarir aquests
castellans.

dolgor del nostre
en
nosaltres, po

pobres separatistes
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El Dr. L. Gauchat
Aviat fará cinc anys que sortíem de
Barcelona amb els cornpany-s M. de
Montoliu i A. Griera cap a Alemanya
per estudiar Filología a l'Universitat de
Halle. La disciplina a la qual anavem a
dedicar nostres esforços, tant árida d'ella
rnateixa, se lligava amb les dificultats
d'assimilar-se una llengua com l'ale
manya tant revessa a nostra manera de
ser i de pensar. Empero el dever pesava
i calía vén_cer el millor possible totes les
dificultats que sorgissin.. D'aquestes no
en rnancaven al bell
comerle, pero ana
ven cedint poc a poc•rnercés a l'orienta
ció paulatina que en nosaltres s'operava.
Mes, aquesta orientació a la vegada que
produía bons efectes en nosaltres, ens
anava deixant veure amb más claror tot
l'abast de nostra rnissió científica. I
presos de pregón pessimisrne ens de
clarávem a voltes per satisfets si podíem
tornar a Catalunya coneixent bé PEin
fuerung in das Stucliurn der altfranzoe
sischen Sprache de Voretzsch.
Passava el temps i la febre d'aprofitar
i de treballar creixía amb la familiaritat
que adquiríem amb nostres tasques. Al
acabament del tercer semestre ja extre
maven
més les nostres pretensions.
Quina vergonya si no més haguessim
conegut el llibre d'En Voretzsch! La

versitat

Ilengua alemanya

fou

no

era

tant

difícil

semblava i aquells nexes inveros
simils de con.sonants ja havíen perdut
l'aspror i es deixaven produir amb certa
facilitat, i aquella muntanya de la Filo
logía s'havía anat escombrant de boires
i es distingien els caminals que conduíen
al seu cim, fressats els uns, verges enca
ra els altres. El desig d'atançar-s`hi com
rnés millar ens feia concebre plans atre
vits a tata hora. Coneixíem l'existencia
d'altres escales i tendencies, sabíem que
com

a Zurich hi havía un centre
importan
tíssim per als estudis lexicográfics...
peró no`ns atrevíem. Hi havía encara
tant per apen_dre a Halle!
L'article de H. Morfi Mundarten-fors
chung und Geschichte auf romanischem
Gebiet (Bulletin de Dialectologie Roma
ne. I. 1909) va donar l'empenta decisi
va.
A Zurich se feia Filología també,
Filología d'una nova especie; hi havía
el Dr. Gauchat per professor i les refe
rencies que En Morf feia dels seus tre
balls no podíen ser més temptadores.
En Griera, de tornada d'una excursió
dialectal per la frontera catalana-arago
sa, va quedar-se a Zurich per seguir els
estudis. Aquesta va ésser la primera re

ja ens haviern fet nostre
esperit del studiosus alemany; volíem in
dependencia i un ja sabía canviar d'Uni

velació de
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que

per

conéixer naves tendencies
«conéixer tots el rnétodes

i escales, car
i tendencies de riostra disciplina sense
fer-nos esclaus de cap i formar-nos arnb
elles una disciplina nostra, adaptada a
la nostra manera de ésser i a l'estat ac
tual de nostra 11 en.gua» ha estat i és el
nostre ideal. En Griera anava a comen
çar el cinqué semestre universitari sota
la direcció del Dr. Gauchat. A no tardar
sabríem la importancia que per nasal
tres tenía l'escala de Zurich.
*

El Dr. Gauchat, fill ,d'un poblet "del
Cantó de Neufchátel, és deixeble de
l'actual professor de Filología románica
de Berlín, d'En Morf. Aquest rnestre
l'emmotllá fent-lo un romanista sota'l
doble aspecte de llingüista i historiador
de la literatura. En Morf, avençant-se
als romanistes del seu temps, cridava
ja l'atenció, demanava un interés espe
cial pels dialectes. AixeD i l'amor natural
a la muntanya, que
per els suiços és
mitja vida, son factors que contribuiren
sens dubte en gran manera
a que fos a
Suiça on_ florí un estol de romanistes
que s'havía d'especialitzar en la Dialec

tología.
La tesi

del Dr. Gauchat
del parlar de Dom
pierre, prop del Ilac de Neufchátel. En
ella se revela la predisposició especial
del mestre que vint anys més tard havía
de ten.ir recollit tot el cabal léxic deis
dialectes de la Suiça francesa. Mestre
superior a Berna, el Dr. Gauchat amplía
després els seus estudis a Roma i a
una

doctoral

monografía

D'aquests temps en que aprofon
l'estudi de les cançons populars,
data la seva col lecció: Aus allen Gauen.
Dichtungen in den schweizerischen Mun
dallen publicada en 1896 a Zurich. De
París.

clí

en

l'escala del professorat passa a l'escala
cantonal de Zurich, exercint al mateix
temps de Privatclozent a la Universitat.
Es conegudíssim el seu Etude sur les
Ranz de vaches fribourgois (en el suple

Programa de l'Escala Cantonal
de 1899), una de les cançons més popu
lars de la Suiça, cançó que, a posta de
sol, els vaquers canten davant les caba
nes corn cridant la vacada que baixi per
ésser l'hora de munyir. Es aquesta una
de les escenes més típiques de la vida
ment al

alpina.
L'estudi continuat deis dialectes fran
el terreny mateix, feia concebre
al Dr. Gauchat l'idea d-un Glossaire
monumental, expressió sublim i age
gantament insuperable d'un modest
Diccionari dialectal que havía anat reco
cesas en

1913

llint i que li dona ja prou peu per a
vesdurnar l'importancia immensa de
l'empresa futura. La génesi d'aquesta
obra colossal fins a arribar a despertar
el sentiment patriótic a favor deis dia
lectes que an.aven desapareixent arrec,o
nats i atuíts per l'influencia francesa,
l'historia d'aquesta Obra que avui ja's
troba a més del mig de la seva vía, no
está pas mancada de dificultats i de E
crificis i d'époques penoses fins que la
veiem segellada nacionalment i regone
guda amb el nom de Glossaire des patois
de la Suisse romancle. Es el mateix poble
els mateixos suiços que volgueren es
criure el Diccionari duna llengua que
no parlaríen ja
els seus fills, sois per
conservar-hi l'historia de llur vida i de
llurs tradicions. L'empresa del Dr. Gau
chat se consolida arnb una constant
col-laboració i el Consell federal i els
Cantons en conjunt fa tretze anys que li
concedeixen anualment una subvenció
de 20.000 francs. El rnétode de replega
de materials seguit per el Dr. Gauchat
ha estat per agrupaments lógics dispa
sats
a

en

qüestionaris que's distribufen

tots els

a

corresponsals al mateix temps.

Així els onze anys que ha durat
questa han aportat un tresor de 1.500.000
paperetes que contenen tot el léxic de la
Suiça francesa. De plé en la segona épo
ca de treball del glossaire, el Dr. Ga.u
chat, ajudat deis romanistes Ta-ppolet
Jeanjaquet, está ocupat en la redac
ció dels articls que
mostra

deliciosa

en

ja
la

poden veure
Trilogie de la

en

es

la naissance et le baptéme, le mariage, la
mort et l'enterrernent publicats en el Bu
lletin, du Glossa,ire.

L'orgue de la redacció, el Bulletin du
Glossaire, dirigit també per el Dr. Gau
chat, constitueix una bella col.lecció'cle
petits estudis Ilingüístics propis, deis
altres redactors i fins d'alguns corres
ponsals, entre'ls quals el sabi mestre,
acostumat a dirigir i a orientar i a des
pertar energíes, ha sabut descubrir hó
mens de grans aptituts
per als estudis
filológics. El primer volum Bibliogra
pliie lingüístique (Neufchatel 1912) de la
gran Bibliographie de la Suisse rornande
que zha de precedir la publicació del
Glossaire també porta el nom del Doctor

Gauchat al
El Dr.
manistes

costat

del d'En Jeanjaquet,

Gauchat,

com

els demés

ro

suiços, Tobler, Gilliéron, Me
yer-Luebke, Morf, Salvioni, Jud, Ja'

berg,

etc., ha sigut i és sempre jove en
la ciencia sem-pre viva de la Ilengüística
Ho demostra arnb aquel' article Gibt es
illundartengrezen (Archiv fuer das StuT_
diurn der neueren Sprachen. 1905) do
la debatuda
qüestió de l'existencia deis dialectes
rebel-lant-se contra la indiscutida auto
nant la solució

definitiva-

a

ritat de G. París. Així també ha donat

Mal
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unanota harmonicael

v-enint

Dr. Gauchat inter
polémica deis fonetistes

la

en

Geografía lling-üística
son
treball Regression Lingziistigzte (Fests
chrift zum 14. Philologentag. Zurich
contra la

en

igio) paraLlel

phonétiques

als Mira ges

de Gilliéron, que

ésser ambdós
la justa apreciació del valor de la Foné
tica en el estat actual de la Filología
venen

a

románica.
Tractar els problemes candents de la
I Filología de cara al métode i als princi

pis i portant-tchi solucions acertades

és

deis mérits considerables del Doctor
Gauchat com a romanista. No és un
gran estudi de conjunt, sino la solució
cpun problema que afecta a la metodo
logía, go que obliga a sortir al Dr. Gau
chat amb una nova publicació. Aquest

procedir exerceix
'

I),

una

influencia profito

autoritat gran sobre'ls seus
deixebles qui, convertits en alpinistes,
segueixen amb plena devoció al mestre
trescant d'act i d'allá per fer amb ehl
transcripcions fonétiques, per estudiar
la vitalitat d'un, patois ferit de mort,
per determinar una frontera dialectal o
per fer aplicacions del métode real a
seguir en les investigacions toponími
ques. Els seus deixebles ens contarten
com
estimen al rnestre i go que d'en
aprenen, no sois en aquestes excursions
dePractiques sinó també quan s'apleguen
en aquell
Senzinariz,tm recollit de l'uni
versitat o quan devallen junts al jardí
en les tardes
xafagoses d'estiu per es
coltar el Referat de tanda i els comenta.
ris amicals del professor sota la
verdosa
frondositat deis arbres que basteixen
Jaula. Les poques hores que hi hem
passat no`ns fugirán mai mes de la me
moria.
Mes el Dr. Gauchat no és sois un
so

i

una

rnestre

en

Romanística. Si

la

lapreciem, l'apreciern
home,
arnic,

i rnés que
eh l és el

car

com

qui's

com a

tal

també com a
a
home com a
desviu per fer-se

amic deis seus deixebles
interessant-se
per tots ells i les
seres coses. Un exem
ple en tenim ben palés
en
la bondat
arnb que tract
En Griera i la soPlici
tut amb que'l
dirigí en sos estudis. Al
Dr. Gauchat és
degut que En Griera
Pogués presentar la seva memoria
doc
toral escrita en
catalá, la primera que's

presentava

i

era

acceptada

Pestranger

a

escrita en nostra llengua.
I no sois sota
aquest punt de vista
el dega de la Fa
cultad de lletres de Zurich
assistí a En

Griera

presta

un

servei

dignificaciódef catalá. EL
torGauchat
l'obra magna
lz

Lleng-ua

empresa
1.

Passat

histitut

a

a

la

nom

causa

de

del doc

interessat també en
del Diccionari general de
está.

catalana que deixant d'ésser
particular de Mn. A lcover, ha
la Secció filológica de Nostre

per

a

ésser portada

a

terrne. La
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redacció del Glossaire des Pcitois de la
Suisse Romande oberta
constanrnent a
En Griera i a nosaltres
en
les poques
setmanes que passárem a Suiga ha esde
vingut la norma sobre la qual funciona
la oficina del nostre Diccionari
establerta
en una de las
dependen.cies del palau de

Diputació.

la

de principi el

I

no
nom

quals és sens dupte un treball
darrerament aparegut en el Herrig's
Arclziv sobre El Lazarillo de Tornes.
Aquestes llicon.s foren causa que'l pro
fessor se decidís a visitar Espanya per
de les
seu

conéixer

el Lana! und Leute i
els seus coneixements de
la llengua castellana.
De retorn de Madrid i migdía d'Es
panya ara el Dr. Gauchat ens fá l'honor
d'una atenta visita. L'Institut cl'Estudis
Catalans i particularment la Secció filo

sois amb aquest fet
del Dr. Gauchat (i

amb eh l els d'altres
suiços, alemanys i
francesos) está vinculat amb l'obra per
excel.lencia de la filología catalana, sino
que hi figura seguidament
en
el seu
procés, rnitjangant els seus sabis consells
i orientacions a nostres
demandes.

lógica,

picaresca castellana,

Diseugs

una

Ilegit
pel

a

y.

M.

avui que

comencem non

any

l'explenclorosa vida d'aquesta Acade
mia, representar
diáleg entre'l curs
un

novell i el curs caduc. Cree que, com en
el de Stendhal, deu dir el vell al jove:
«Continuem)) i aquest així mateix deu

respondre: «Exan-linem».
Si aquestes paraules,
resurníen tot el

com

segle

deia Sten

xix,

plau-me

imaginar també que enclouen tot el pen
sament desgarbat i sópit que el mana
ment deis companys m'obliga a expli
car-vos, sort que

brilla

per

déu de

junt

amb el manament

inducció instantania

pródiga

benevolença; sense aqueixa jamai

haguera tingut l'atreviment de parlar
vos, puix
necessito molta. Be ho
saben tots,i d'ella en faig la meya forga.
en

La continuació és un precepte, una
llei rigurosa de l'existencia. La conti
nuitat és la vida. Peró a l'intel.ligencia
humana jamai podía imposar-se-li cap,
absolutament cap llei, sens que pug-ui,
éncar sigui per un moment deixar d'e
xaminar-la, i si el vell conscient, per sa
experiencia, de la forga i la necessitat
i la bondat del precepte, sois procura
complir-lo, en canvi el jove vol °virar els
camins per on deu fer vía.

Examinem doncs aquesta continuitat
examinem-la en aquells que la consti

tueixen,

vinguda

15.

BARNILS

d'Ir-Dgiened Catalanya
Afiguera de S.In
alteracions patológiques és
impossible deslligar l'home, Pindividu
del medi en que creix i es desenrotlla,
mentaries

en

dhal,

d'enhorabona. La

9
I' leademia

Senyors:

Plau-me,

están

mostra

Dr D0
-

en

del director del Glossaire des Patois de
la; Suisse Romancle és d'alta importancia
per la nostra filología i honorará les ofi
cines del nostre Diccionari.
Al saludar coralment desde aquestes
columnes al professor i a Phoste, fem
vots perqué li sigui ben plaent la curta
estada que fa entre nosaltres.

Din.tre'l cicle de cursos de Filología
románica que el Dr. Gauchat professa
a l'Universitat de
Zurich, hi figurava
el passat semestre el de lligons sobre la
novela

d'aprop

aprofondir

en els joves.
Fins en les Inés elementals de les fun
cions fisiológiques i en les més rudi

que viu, molt menys per tant quan
des del punt de vista higiénic devem
considerar-lo podem d'aqueix medi des
pendre'l; és l'individu una preuada ge
mma pero que pert bona part de son va
ler, tot son valer, després, aillat del
hermós i artistic joiell del qual forma
part.Es potser, l'Higiene, la ciencia Inés
social que existeix en l'ample camp de
la biología, permeteu-me una frase que
apar mal construída, peró que inclou el
pensament ja expresat per en Taine al
comparar i equiparar la política a la bio
logía. A la fí potser no és més que una
branca d'aqueixa.
I avui, hem de confesar-ho, per fun
damentar la sociología i l'higiene la seva
ciencia de les costums i de la vida fogim
en

de

tots

cars

aquells principis metafísics,

als antics especuladors i

bé, perque

cars

tam

dir-ho, a certes imagina
cions meridionals brecades per la mar
l'atina, apoiant-nos tant sois en l'análisi,
el fet científic tan plaent
la pacien
en

suda

no

a

i calmosa i constara activitat tu

desca.
Per a aixó-, com un escrupulós comer
ciant he fet un balang de la vida de nos
tra societat, de nostre poble per poder
fixar quiscuna de les orientacions que la
vida vella de l'Academia al manar a la
vida jove la continuació
força a pen
dre, la obliga a seguir per cornplir amb

la tasca que dins de la societat i del Do
ble li és imposada.
sen.yors, la Societat un polinomi,
per a la major brevetat
claretat de .mon pensament pendre
aqueix sírnbol rnatemátic. Jamai m'a
treviría a Ilençar una definició. Un sírn
bol evoca per mí rnés clararnent la idea,
que la pobresa de ma paraula, fosca i

Es,

permeteu-me

Per tant en lloc de dividir
los en dos grups podríern dir, per a ma
jor claretat, que els termes constitutius
del polinomi integren aqueix en el
rnornent de l'estudi en dos períodes dis
tints de sa existencia, en el primari i en
rrie

priman.

el secundan.
El valor d'un terrne pot
neutre
o positiu i a voltes

confosarnent expressaría. Aqueix polino
mi té un valor totalresultant del conjunt

puix

deis seus termes. Els termes en sí te
nen un valor propi, ric en matigos i dis

Además

tincions, absolut en uns, relatiu
els altres, propi per son sí o bé degut a
l'exponent que l'acompanya, positiu en
en

en
aquells i que al
donen el valor total que, és la
Societat, que és el Doble, el qual per son
valor total figura i pesa en el concert
deis pobles.

aquests,

hegatiu

sumar-se

termes,
conjuntarnent, dins del polinomi i ven
rem desseguida dues grans agrupacions
que podem denominar-les primaria i se
Examinem

com

son

eixos

cundaria.Denominem primaria a l'agru
pació de termes que no han sofert enca
ra cap transformació i que están en pe
ríode de constitució, essent la secunda
ria l'agrupació dels termes que ja han
adquirit un valor definitiu, peró que no
són més que la evolució dins del temps
deis primaris. De manera que en el po
linomi tenim una serie de termes en pe
ríode de valoració, d'adquisició de va
lor, de valor latent i altres actius, definí
tius. Com se dedueix fácilment sent
aquests últims els qui pesen, els qui
verdaderarnent donen valor al polinomi,
podríern dir-ne eis termes directius.
D'aixó se'n desprén"un fet devalor im

portantíssim,i és

que els termes tots eils
furició d'altres. En primer
lloc, els secundaris, que són els qui
hem dit directius,són una transformació
en el temps deis prirnitius, per tant son
valer és una funció d'aquells de q-ui de
riven. Peró també sent aqueixos els qui
orienten per ells se avaloren els primi
son valors

tius
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per

en

tant

malgrat

ser

primers

en

l'ordre i en l'evolució no són més que
una funció dels qui sent secundarís els
han precedit,i si res és més diferent a si
mateix que eis temps d'un esser, tam
poz.. és més igual a sí mateix, que aquest
temps de l'esser i en l'estudi del polino
mi trobem, com clararnent se ven, que
el moment actual o sigui l'esser actual
és fruit de l'esser anterior, constitutiu
de l'immediat, futuri germe a l'enserns
del futur mediat. Es dones el polino
mi societat una suma de termes equa
ciohs, deis que els uns están en per-íode
de constitució i són per tant en funció
deis elements que tenen per a consti

tuir-se i altres
si m. ateixos en

ja definitius
quan

van

ser

funció de
un dia ter.

en

rnés

com

endavant

menta ni mimva
un

teix pot

en

terme

esser

negatiu

esser
o

indiferent,
no

veurem

au

el valor total.

res

considerat

sí

en

ma

voltes
els demés i

neutre i fins

relació amb
negatiu.
resultat
quan al
sense

a

en

Car l'indivi

valor en la societat, no en quan
valgui en si rnateix sinó pel treball
que produeix, és una mena de capital
que val sois per la renta que dona.
Cornposa cadascún deis termes dos
elements, el fisiológic i el moral podent
se dividir el primer en dues parts, físic
fisiológic i psico-fisiológic, elements
du té

que

deis

un

deuen servir de guía

en

tot

manera

mesas

gánica.

a

que els
una

No

pot

gui l'adaptació deis
la repercusió que en

obeir

sens

a

lor actual i per lo tant quan aquest
flueix, de fet és pasat; d'aquí que el va
lor actual, únic que's cotisa per els 1z.
tenis, obri com a futur en un temps
venidor, i quan influeix, quan se'l té
en compte pot haver sofert una transfor
mació radical. En canvi quan actúa obra
amb el valor que realment té i com que

conseqüencia d'una prepa
rápida com se vulgui, pero

l'actuació

ració,
idea

és

tan

l'acte

que

previa,

es

huma
estat

un

determinació,

per

presuposa

de conciencia i

una
una

tant el valor actuant

el futur, que pot esser desconegut.
Per conéixer realment el polinomi de

doncs estudiar sos termes primaris
sos aspectes, en tota sa evolució.
Conegut aquest deduirem fácilment el
valor deis demés. Ara bé, els termes
primaris són els individus en el període
de formació, conegut generalment amb

vem

tots

en

el norn de

joventut; estudiant, analitzant,

aquests, sabrem

perfectamerit

el valor de

la Societat, tant en son estat actual,l
cilment deduible, corn el futur, la im
portancia del qual és immensa.

De

tres

pobles hem pogut

veure en

aquests úitims a_nys el creixement rápid;
immens, que pesa en els destins del mon,
i l'estudi del qual m`ha inspirat aqueix

treball. Son aqueixos: el japonés,
el balkánic i el sud-americá.En tots elis
al primer cop d'ull,es pot apreciar fácil
meht que son colossal desenrotllo es
déu a la preparació que han donat a sa
joven.tut, al valor que aqueixa ha ad
míser

quirit.
Admiro

interor

cesitat,

tenir

la

en

actes deis externs

eh l ocasiona; innuei,
en quan modifica, poc o rnolt per el cas
poc importa. Ara bé el poble en acció,
modificará, adaptará aquesta al valor
que concedeixi al poble modificador i
l'apreciació la fundamentará_ en el valor
actual, peró com que quan coneix el va

orguens están sot

dependencia

com

tots els

com

i que in.teressen en
per a deduir-ne les conseqüen

en

en

gran

cíes.
El valor total del polinorni Societat és
constantment variable en el ternps, sent
per la continuitat establerta, en sí ma
teix perdurable; té per tant dos valors
distints, segons se'l consideri actual o
futur.
En el segle, en el concert de pobles es
cotisa sois l'actual, el present, i fet par
ticular que veiem cada dia confirmar-se,
aquest valor present és el qui's cotisa
per a les combinacions futures; en canvi
en el funcionalisme social pel mer fet de
ser actual ja és pasat sent el futur l'unic
que té uh valor efectiu, l'unic cotisable.
No és aixó un joc de paraules. Un po
ble influeix en els actes deis denles po
bles (nació, estat, raça, món) més pel
valor que els altres li donen que pel qui
té. Aixó és influencia. Peró actúa en els
actes deis pobles pel valor real. I aixó és
actuació. O sigui tot poble, com passa
més en petit en el conjunt d'individus
com
clarament veiem en l'orga

nisrne,

la seva acció repercuteiy
demés, fins en el més petit
insignificant, per tant ell adaptará la
seva acció a la repercusió que en els de
mes tingui; aquesta és l'influencia, o

con-ipte

estudi

termes
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aquell coneixement de

la

ne

carencia i de

la conciencia de la
i a l'enserns la

capacitat d'adquirir

Goma9 Urtoped1a9 7-lig1ene
Cotons, glaces i yenes
sr.3aguersi faixeo ventrals a mida

erliSEILL GERM1115 S'amelo°
-

Fábriques:
Goma i cePtudoide.—Font honrada, 3
Apósits antissépties.— Vila Vilá, 89
--

Botigues i raagatzerns:
e

Ronda de Sant Pare, /2.
Bnviem

catalegs

a

Fontanella, 20 •k

Farmacias I

Droguerías
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enlairada orientado deis di
recto'S d'aquests pobles que enviaven a
escoles capdevanteres
les universitatsi
joves, perqué allí aprenguessin,
al s seus
pru dent i

perqué

nodrissin

allí

sa

inteligencia

les fonts de la ciencia
en
son espera
de l'art; i un cop forrnats tornessin a sa
donar-li dies d'esplen
casa pairal per a
fent el dia de demá
dor i
propi
de sa raga, po
una ciencia, un art
patria
entre
les primeres
sant així a sa

preponderancia

deis estats mun_dials,constituint sa forga
cívica i militar que els fan triomfants
deis endarrerits, temuts de tots, com diu

11,-ioracia,
niodel de

Costa i Llobera de

Páguila

joventut.

la

'rantost afina

desitjada

regló

del

llamp...

...de tot lo que trescant aferra,
gustant-ne fibres intimes
se'n assimila la potencia, i torna
cap

a

son

Si

FA

NO

FA

Aquesta frase i altres de la mateixa
faisó tals com ((Si can o no cau, si és no
és, si surt no surt, etc.» rnolts d'escrip
tors, i no deis barroers, les modifiquen
introduint una partícula disjuntiva en
tre-mi g deis dos verbs contradictoris.
Res

apariencia

més just. Tal
ingenus, que és corn
acabem d'escriure-les; sembla que im
en

sonen

en

com

boca dels

pliquen

presa

impetuosa llan9a-s‘hi
de la

estions

niu més

un atentat al principi de contra
dicció. No és pas possible que una cosa
sigui i no sigui se faci j fio's faci, caigui
i no caigui al mateix ternps; res doncs,
més lógic que escriure aquelles frases

forma disjuntiva: si fa o no fa, si és o
és, si surt o no surt, etc. Nosaltres,
empero, creiem que'ls que pensen així
van fora de raó.
La lógica no és regla suprema del
llenguatge. El poble és, abans que tot,
poeta, i el llenguatge és, sobre tot, obra
de poeta. Ara bé, la Manera de veure
estética consisteix en acceptar corn a
veritat alió que com a tal se dona a la
percepció sense modificar-ho en virtut
en

no

Oh adolescencia d'ánirna pura i senti
ments elevats! Oh joventut conscient de
ta missió i de ta forga! ets la savia que
anima a la raga, que la fa potent i glo
riosa. Quins destins tant grans els teus!
Al comengar l'análisi del vostre estat en
ma patria, vos saludo amb joia i temen
sa, com a un den ignot que ofereix son
misteni algat prepotent sobre l'hernies
sagrat per din 1' esdevenir, per sen
yalar el camí que al liuny deu dur-nos.

(Seguir)

"URANIA"

de cap principi pre-establert. Veig en la
ni't el resplandir deis diamants sobre'l
pit d'una dama i el de la estel.lada en el
cel, i en" donen una mateixa percepció;
aixó basta perque jo, poeta, pugui dir:
senyora, el vostre pit és una estelflada; o,
invertint els termes:,aquesta nit és una
seda ruixada de diamants. Vindrá la raó
a fer-me veure que aquestes conseqüen
cies no són justes; que jo no veig els dos
termes de la comparado en igualtat de
circumstancies; que és precís que modi

fiqui el

meu

pensament... Entesos,

res

pondré; peró es que jo parlo corn a poe
ta, i tot prescindint d'unes raons tant
evidents, sé que no enganyo a ningú.
Cal compendre que el poeta parla de
si fos ignorairt
la veritat perceptiva
d'aquells
més pri
principi,
ádhuc
de tot
com

i necessaris; i és més
'Don poeta com mes sab prescindir-ne
en la ingenua exposició de les seves per
cepcions. Aixi és que, quan vol mani
festar un conflicte d'idees, no adut a la
solució lógica, que li ofereix el principi
de contradicció, sino que fa que sentim
el conflicte viu, la sotragada d'aquelles
idees en pugna, i ens les dona en dos
verbs oposats, que no separa amb cap
partícula gramatical, ni amb el simple
repós d'una coma. Veu una pedra prim

rnitius, universals

Visiirde
Veleu-la

abans

ágeat general

PrPik.015C-M
d'adquirir
a

cap altra

Esaya J.

marca

i la

adoptareu

O -Tri.,Ats..

Cortes, 819.-BARGELONA.- (vera del Paseig de

Gracia)

parada,

en

un

equilibri incomprensible;

els seus ulls veuen que s'aguanta, peró
la seva imaginació la veu ja -caure; vol
manifestar-nos. aquest conflicte, i ens

diu: aquesta pedra está si can no cau.
La eloqüencia de la frase estreba en la
propinqüitat deis dos verbs contradicto
ris, que topen i ens fan sentir una vibra
ció, en virtut de la qual veiem osan-lar
la pedra de referencia. Si introduírn una
o
disjuntiva entrels dos verbs, evitem
aquest topament; tota vegada que aques
ta o ens diu que, quan adrnetem un dels
dos verbs, donem per inactiu l'altre, i
aixó destruix el conflicte
debilita la
energía poética del pensament.
Un altre exemple. Si preguntem a un
ingenu si dugues coses tenen una tila
teixa mida i ell ho dubta, de tal mane
ra que
tant aviat li sembla que sí com
que no, ens re§pondrá: si fa no fa. Amb
aquesta frase expresa el conflicte de mo
tius, l'expresa a tall de poeta, donant
nos -el en viva percepció. En canvi dirá:
ves a veure si el sabater fa o no fa les
meves
sabates. Perqué aquí usa la par
tícula disjuntiva entre'ls verbs contra
dictoris? Es ben dar, aquí no's tracta
de cap conflicte, mentre que en el pri
mer cas sí;
i no és pas natural que du
gues mentalitats tant diferents s'expres
sin de la mateixa manera; altra cosa se
ría parlar malament, i valdament no's
peques contra la lógica se pecaría con

l'estética.

tra

Aques-ta
un

classe

conflicte,

de,frases,

que

enconen

patrimoni solament
!lengua. Com que neixen

no

són

de la nostra
d'uti sentit estétic universal, segura
ment han de tenir per tot arreu una tra
ducció consemblant. La locució «si es no
es»
per exemple, és ben castellana; re
cord° haver-la llegida a Cervantes i al
tres autors clássics, i no sé que cap de
ells l'hagi mai mig partida amb una o
que, per el men gust, hauría caigut
com una

!lupia

entre

més, sovint l'h.e vista

article indeterminat
que acaba

encara

dugues celles; és
acompanyada del
(un si és
és)
relligar-la i fer-la

un

de

no

d'una pega.
que m'he proposat el tema de
aquest article, no he tin.gut temps de
llegir, amb intent de cercar-hi aquesta
mena de frases, cap altre llibre antic que
el «Curial i Guelfa», i no n'hi he atalaia
da cap. Sería bo que es pares ment en
com les escrivíen els antics, per niés que
jo no`ls tinc pas per infal-libles i crec
que baix certs aspectes podíen errar-se
tant o més que els moderns. Gaudíen,
empero, l'aventatge de no sofrir de bon
trog tantes influencies pertorbadorés.
El poble ingenu usa aquestes frases
tal com jo entenc que s'han d'usar; en té
un bon repertori. L'altre dia en vaig apen
dre una, que no crec que sigui conegu
tota

D'engá
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da deis nostres literats i que és duna sa
bor molt especial. No és francarne'nt con
tradictoria corn les que hem estudiades
fins aquí, pero la seva estructura des
cansa, al meu parer, en el rnateix prin
cipi estétic. Un pagés de Palafolls i jo
parlavem_ d'un pobre masover, a qui se

animals,

morien tots els

dir: «Se li morirán
cara a

suats

i el

pagés

tots. Té la

tramuntana i

com una

a

va

cort de

teulat sec, freda

congesta; els animals,

entre

del treball, s'hi enfredoren, s'en

cuiren i van llevant caient,
fins que's moren.» Aquest

Ilevant caient
ilevant caient,
que amb tanta senzillesa ens presenta
actuant a l'hora dins un mateix cós la
vida, que lleva, i la rnort, que enderro
ca, és una dita ben gentil z,veritat? Doncs
bé, jo trobo que, si entrells dos gerun
dius marquern una coma o hi posern una
conjunció copulativa, cosa que no alte
rará pas el sentit, la frase, tot roman.ent
bella, perdrá bona part d'aquella inge
nuitat poética, que té quan un hom la
pronuncia, com el meu pagés, d'un sol
alé, com si deis dos verbs en fessem un
de compost.
j.

N tn 1

RUYRA

avfilde d'en Ruvra

Sr. director de la revista CATALUINYA:
Le ruego, senor mío, diga al Sr. don

J. Ruyra

de mi parte que en Castilla no
he oído nunca decir madrastra sino siem
pre madrasta, sea como fuere la mane
ra de escribir esa verdaderamente
«avo
rrible paraula». Y no es el único caso en
que la lengua hablada discrepa de la es.-

(Aquí, v. gr., nadie dice «siénten
ustedes» sino siempre: «siéntesen us
tedes)). Y así mil cosas). Y es que el
castellano rechaza lo mismo que el ca
talán, esas erres así y de aratrum hizo
arado, etc., etc., etc. Y nada más.
crita.

se

Suyo affmo.
MIGUEL DE

Salamanca,

UNAMUNO

/-IV-i 3.
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Sobre'l gloriós movirnent pictóric ca
tala d'avui s'estén duna manera vistosa
Huida la influencia de l'escola moder
na
de 1a pintura francesa, que havent
cornengat, si la memoria no`ns és infi
del, per despendre's deis -últims res
plen dors de la pintura del renaixement,
.e'n ha anat allunyant fins a esdevenir
una escola amb els aires i
posats d'una
escola primitiva.
Sobre la pintura catalana d'aquest
precís moment, l'escola francesa hi do
mina com a senyora i rnajora, en go que
l'art de 1a república veYna té de madur
esclatan.t: maduresa i esclat esdevinguts
en
el ternps que havent assolit una
visió nova i flamant, encara no's decan
ta amb pás ferm i decidit envers la pri
mitivitat tant i tant desítjada.
Tots els nostres grans pintors, des
del senyorívol Canals al fastuós Caries,
des del tendre Pascual al poderós- Co
lom, i tots els altres de tanta volada
com anomenada, porten
sobre les ales
el segell de la Franga,. _Les poques ex
cepcions que trobem a la influencia deis
temps ma_durs de la pintura francesa so
bre la pintura catalana, com les repre
sentades pels meravellosos artistes No
gués i Sunyer porten l'influencia de
l'escola francesa en go que aquesta co
menga a tenir de primitiva abans d'arri
bar al cubisme, escola que adora les
formes prescindint deis objectes i del
color, ver contrast de l'escola impressio
nista que adorava el color fent cas omís
deis objectes i de les formes.
Influits per un moment o per un al
tre de l'escola francesa, el cert és que
tots els nostres artistes, des del difunt
Nonell a tots els vivents,i Sempre per da
munt de llur personalitat mai desmen
tida, hi porten la Marca del temps. No
és estrany: si la Franca, segons tothom

s'apressura

hore5
Innombrables són els

timonis

PELLETS.
as,

DR. MACKENZY

llEíliliW

que

ens

tes

remeten

pontaniarnent, certifiCa.nt

es

la.

eficacia dels Pellets del doc

Mackenzy per a curar
els costipats i catarros en 24
horca. Són el tribut d'honor
tor

aquesta incomparable es
pecialitat que sempre cum
pleix lo que promet. I no so
a

Iament

curen els Pellets en
24 hores el pitjor costipat,
sense necessítat de
fer
ni fer ús" de sudorífica, sinó
que curen també i
ment, la propensió al catarro en els duradera
que s'en
costipen. Estoben el pit i faciliten l'espec,tora
ció. Són fácils de pendre i no
perjudiquen a
l'estómac més delicat. Caixa Ptes. V50 en
totes
les farmacies.
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a

regonéixer,

ha

sigut l'últi

flamarada artística coneguda, és

na

tural que quan els pintors de Catalunya
han obert els ulls, hagin vist el rnón
les seves encontrades, aclarides per la
llum francesa, que si no és de les pri

Ilums que figuren en l'historia,
tampoc és de les últimes, exceptuant
l'ordre cronológic.
meres

El crític que Ii agradi complir ; vul
gui fer un estudi del nostre encara no
prou famós ni prou esbadellat movi
ment pictóric, ha de fer constar aquesta
influencia, que, com esperern, será re
coneguda per totes aquelles persones

que's dediquen

aquesta mena d'estu
dis i consideracions.
Un sol horne de l'esmentat rnoviment
no

a

presenta, ni els

mils,

aque,ta

marca

vinguda

Franga

de

i del

seu

mercat

ar

Aquesta figura colossal i jovení_
yola, adornada de tata l'empenta
que
porta, és l'Aragay, que avui ex-posa
les
seves obres primerenques a
casa el se
nyor Dalmau de la Portaferriga.
tístic.

Examinant

els

treballs

curulls de

grandesa i majestat deguts al novell ex
positor, el crític, si vol, pot notar l'ab
sencia completa de l'influencia
que
déiem. L'Aragay, es presenta empa1ma:1

amb el gran art del renaixement, tal
corn el van deixar
els artistes d'aquella
época abans de la decadencia, i com si
res hagués succe'it, i la terrible
batalla
per arribar a un altre rnón donada a

Franca_

no

s'hagués verificat. Ell

ga amb els

es

lli

poderosos visionaris d'una

tant natural com inesperada.
Ve`t-aquí, dones, una de les coses que
expliquen el perqué en l'Aragay s'hi
manera

nota

d'una

manera

palesa l'influencia

de l'art alernany. Aquest poble esforgat,
ferma la seva pintura i la seva esculptu
ra

desbocades,

als

renaixement, de

cirns

mes

alts del

l'Aragay
troben Iligant les

manera

que

el poble alemany es
cordes a les mateixes

anelles, peró el
poble alemany, demostran_t una forga i
una grandesa poques vegades
vista, no
ha conseguit infiltrar a les seves crea
cions l'essencia inefable de la Belles-1,
que encara no ha sigut definida, com
ja hem dit en altres articles i tornem a
dir en aquest.
L'Aragay sol ha fet go que no ha po
gut fer tot un poble, i un poble com l'a
lemany, que no's moca pas amb mitja

mániga. Aquest artista, pie de forga i
joventut, ha comunicat a les creacions
que

ara
exposa a cal senyor Dalmau,
l'essencia inefable extreta del cor de la
Bellesa, causa de les nostres rnés fermes
decidides ad_miracions.
La grandesa, desmaiant-se als bragos
de la gracia, raja i vessa de les visions
del gran Aragay, i es pot dir que la
seva exposició omple.
No voldríem de
cap de les maneres que aquesta grande
sa i aquesta gracia
que el pintor maneja
arnb tanta facilitat ; forga, fossin consi

derades

com

tor: el secret

el secret diví de

d'aquest borne

l'exposi

és el

rnateix

dels que fan art amb el delicat i el ten
dre. Debades es cercará l'essencia in
trínseca de l'obra d'art, en les seves
condicions extrínseques.
Si judiquem l'obra de l'Aragay per
parts i anant a parns, bi trobarern tots
els defectes de la joventut i regoneixe
rem

que

és Pésser

porta

l'unic defecte d'aquest artista
jove. El seu istil ple i acabat:

encara

la

saya

deis pocs anys,

1

19- Abril 1913
tal

com

és ha

palla
-Notaren'
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d'esperar

que amb

temps

maduri.

al carbn

quesa

també que els

tenen

una

de llum que

pintures

dibuixos

seus

opulencia

i

encara

tenen les

no

una

ri

l'oil,

en les quals el color no
i ressonant com en els di
buixos que lluen alguns negres pregons
una gola
com una bauma i foscos com
Recordem
llop.
un
retrat
a l'oh' del
de
nostre estimat amic Josep Antoni Pey
poc, fet per l'Aragay fará cosa de tres
qual trobant-se en
o quatre anys, en el
cara l'artista moltes hores lluny del po
der de visió que té a hores d'ara, assolía
determinats fragments una
en certs i
riquesa de color comparable a la deis
actuals dibuixos i que no ha retrobat en
els quadros a l'oli que ara exposa.
Dintre les poderoses condicions que
adornen l'autor de les obres exposades,
sobreYx la facilitat. Ben pocs artistes de
la nostra terra es poden posar al costat
de l'Aragay, en ço que's refereix a
aquesta condició, que no és sois reduida
a la factura o facultat d'executar, sino
que s'estén a la mateixa facultat de

és

a

pregón
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langía

que detura la visió paorosa, r o
drida entre les ombres; moltes persones
que visiten l'exposició s'ornplen de tris

Allí

aquella sala, ja prou trista
mateixa, hi ha quelcom más que
la pintura que va de la paleta
la tela
portada pels pinzells: hi ha, per dir-ho
amb quatre paraules, alguna cosa n-iorta
que panteja de vida. No hi ha dubte,
allí hi viu la mort, plena de vida. L'A
ragay amb el seu geni, tras-passa la ju
tesa.

de

en

sí

a

risdicció de la pintura i entra en un
districte que no poden". anomenar. Quin
és aquest districte? No ‘ho sabem. No'n
volem saber res, no más podem dir que
els

pintors

en

parlef"

amb menyspreu,

peró fan cops de puny per arribar-hi.
Es com el reialme de la mort, del qual
tothom se'n allunya esgarrifat, pero fet
fet, comptat i debatut, tothom hi as
pira. Nosaltres no'n sabem rés; ni'ns
preguntin rés, perqué no'n direm ni
-

una
no

paraula,

té

ultra que el crític pictóric
saber res d'aquestes

obligació de

consirosa,

i

sois

un

FRANCESC

PUJOLS

dolça

me

Es una matinada d'abril, i acabo de
sortir d'una esfera d'harmoníes. Uns
amics rn'han pujat sobre les seves ales,
on un home
s'aconsola i es guareix de
la insuficiencia i el cansament de les
paraules de cada dia.
La música m'ha acostat cap a la llum
de Deu, les parets de la meva estada i
els amors que m'hi fan compayía. Per
mí tota gran musica és religiosa.
Ara, sota la matinada d'abril se'm
renoven pensaments sobre'l perqué de
la creació de l'artista.
que tradueix

joiós

en

obra musical

adolorit, em diu goig
dolor no rriés No, que
diu sobre tot
Desig, un irresistible desig que hi hagué
en ell de
situar el goig i el dolor terre
esta.t

que canta. L'horne té al seu_
costat un fill, un germá, arnb qui pot
compartir la pau que li traspúa en la
mirada, aquella natural mirada d'arrr.or
que's posa en el propi conreu com mai
no se'l ha mirat cap naturalista ni cap
ríu

El

seu

brae

o

o

em

nals fóra dels límits de la terra, no tant
per
descarregar-sech com per emportar
se'ls amunt.

El 'principi de la creació artística ha
de consistir en sentir-se amorosarnent
pie duna erroció, i per delitosa que
a.questa siga no satisfer-se'n encara, ans
be, corn más plenitut más gran el desig
de transportar a
una esfera infinita la
humana ernoció. Allavores deu pro
rromPre del pit del artista aquel] clamor
que és la obra del poeta o del rriúsic.

El milior Café és el torrefaete de La Me
trena

=

Carrae, (Davant de Betlem).

desig
•

no podent-se satisfer
la alegría ni abismar-se.
en el dolor trenca els límits físics i puja
a ajocarse al pit
consolador de l'infi
en

sí,

que

enterament de

•

penes són enterrats fóra d'aquella plana;
en el pervindre tampoc no hi ha temen
ces, o al menys dl no les hi pressent
ara. Aquell bon
troç de torra és propi
ell és d'ella. I s'entrega a la pau que
sent dins seu i mira fóra seu. Un troç
de vida. feliç.
Passa un artista d'u.n llarg passeig
per la plana, un •músic, i s'ena_mora de
la pau de Phome i del lloc. De la pleni
tut d'aquest sentiment ve que la idea
musical prorromp dins de l'artista en
aquell clamor que crida a tothom, sense
memoria de ningú.
A aquella terrena pau acaben de do
nar-li unes ales de desig i tot frissa per
ascendir: l'home que frueix i el seu
company,els arbres florits i els conreus,
sense que res perdi de la seva naturalesa
no más que tot s'acosta
al -plegat c.ap a
una altra altura. I és l'obra d'art.
La pau, la felicitat ja eren allí, pero
•

El que dona als clamors musicals
que adés m`han banyat, el.seu pols su
blim, no és doncs precisament la natu
ralesa plácida o atormentada de la seva
inspirado,- sino el fons de desig que

porten

és fort i ara u Ileu
que és al temps que el
necessita d'en. Els morts i les
encara

desearle Ilarg,

conreu no

és sempre gran
ombrívola i terrible. Tant

decandiment ple de

;Aquest

un

d'un

un

VAragay

El gran

un

flonjo d'herba que atravessa una plana
estes-a de camps conreuats olorosos i re
galats d'aigua, sota
gran cel, vora

poeta.

coses.

veure.

La visió de

raó d'existir tant bell punt s'acabés
el dolor eh la terra, perqué sento que
l'art viu del desig d'elevar fóra del món
físic no solament el dolor sino el rnateix
plaer. I aixó és el que se m'emporta en
el deliqui musical encara más que el
carácter d'universalitat dels sentiments
humans que tradueix la musica.
Irnaginern-nos un recó de pau natural
i humana. Es al camp. No sé perqué
sempre és aquí on instal-lo les meves
visions de felicitat, si no és perqué jo
mateix cm sento al carnp más feliç que
enlloc. Hi ha un home al redós d'uns
arbres florits, de peus sobre el camí
seva

nit.
I aquest desig alat és ço que diferencía
el clamor sublim de la paraula comuna.
i l'artista deis demás homes.
Així l'art vindría a ésser un seriyal
nobilíssim de la limitació del terrenal
sentir.
Algú em dirá que, el g-audi al menys,
el troba directament en la vida n'a
teixa.
Peró queden els mOments de dolor
que no poden descompartir-se del viure
com que el gaudir
del dolor a cap ho
rno no li és natural, bé li caldrá quelcom
que li ennobleixi -el dolor. I és la religió
que amb el prec se'n puja el dolor fóra
del món físic. Germans del prec cm_
semblen aquells clamors del gran art,
d'ambdós un desig alat.
Mes jo cm sento incrédul contra els
que hagin su.posat que l'art perdría la

susceptibles d'enlairament
terrenal.
El gran art

d'una

cosa

rament

no

que

no

li neixi

transportar-la

podrá

amb el

com

tot el

enamorar-se

mateix

enamo

l'inquiet desig

de

Ilum més alta.
;Aqueixos clamors que prorrompen
d'una manera adequadíssima en la mu
sica, cercant el pit irnmens on resideix
tot deseanç, deixaríen de ser-hl acollits?
Per aixó m'afiguro que en la vida ultra
terrenal hi trobarern, fets resplandors
harmoníes, tots aquests grans clamors
de l'art, i que ells, en plena vida de goig
il.limitat, encara ens dirán dels estats
de l'home i de la natura, ens serán me
mories d'aquesta terra i carn actuals
a una

-
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estimades fins en mig de dolors
limitacions. Perqué si la alegría i el pa
tir humans tenen un rnés enllá que és
el gran desig, ánima de l'art, aquest
també té el seu mes enlla que és la so
lució de tot desig.
Aixó he pensat sota la matinada
d'abril. I ara, un parentiu trascendental
tant

Rondaies

Rondaies.
En

desmereix aquest volum deis
ultra un cabdal lexicogra
fic innombrable, s'hi sent la fidelitat
sapient de la rná que ha aglapit amb
res

anteriors,

on,

genuina expressió
pular. Llegint en Jordi des Recó
tanta

cura

la rnés

po

un

es

o.ir la rn.ateixa veu de l'Amo de
Son Tal o de la Madó xaravel-la qui
la`m contá,
creu

Copiem per delectanga
tors la

de nostres lec

següent Rondaia

d'aquest

nou

volum:

Na Juana
I la Lada Mariana

(/)

Aixó era un homonet vei molt pobre,
que només tenía una fija, ben garrida
ben garrida, que havía nom Juana.
Un dia que se fam Palçava an es po
bre vei, li vengué acrueixa ideia:
(t)

La

ciutat

contá la Mare de Mn. :Juan Agulló, nadiva de
Mallorca. Dona Catalina Tomás Pinya.

'm

de

amb vosaltres,
haveu en
musica
que per virtut de la
arnors que
*estada
i
els
lairat la meya
cm

higa

per sempre més

rn'hi acornpanyen cap
alta.
JOSEP

a

una

Ilurn més

es

fija,

sa

i així

poré

la

se

posa

carrer, crida

an

qui

es

coll,

i

ja

crida:

li

treballar!

compareixen

!Hala

La fada Mariana

Ses criades,

corn

la Reina.
sentiren aquell ho

era

Reina,

i li diuen:
mo, se'n van a la
ell
passetgen
un'al.lota
!Senyora,
que diuen que sap tant com Vossa Reial
—

Majestat!
—Que

rentar

a

aqueixa llana fins

exhalació

tots

aquells borraions fo

blancs, ben blancs, i els tornen an
En Bernat, que'ls diu:
—!Per amor de Déu sia, bona gent!
ren

ara

ja

gueu

vos ne
es

cap

poreu

anar

per allá

ten

on

girat.

Se'n van fent luleiá i bogiot, i En Ber
diu a Na Juana:
—Mira, ara du aixó a mu mare, i si te
diu:
!Ja deus haver vist mon fill Ber
nat!—tu li has de din:
Ni l'he vist, ni
l'he mirat fins a l'hora que l'he deixat!
—Din-li aixó será per ella pitjor que din
1 una flastomía de ses més grosses.
Na Juana se presenta a la Reina amb
so covo pie
d'aquella llana, més blanca
que la flor de llirL
La Reina no se'n podía avenir, i u es
nat

—

la'm muntin, diu la Reina, que
la vui comprar.
La Reina hu feia per llevar-la des mig,
perqué no volía que negú sabes tant com
ella.
Li munten Na Juana, fan barrina, i
dany-dany, muny sa cantidad, i aquell
homonet ben content, butxaques plenes,
cap a ca-seua.
Quina feina sabs fer? demana la
Reina a Na Juana.
—Sa qui se present, respón s'al.lota.
La Reina tenía un fi que nomía Ber

jo

capa:
—! Ja deus haver vist mon fill Bernat!
?Jo? diu Na Juana. !Ni l'he vist, ni le

—

nadet, tant bruixot com
rnare.
?Que me'n direu? Eh aluiá Na Juana,
i !j'a hu crec que li agrada, 1 molt!; peró
sa

parqué no li esborrosson_assen sa potran
ca, no hu feia coneixedor, i davant sa
gent sempre la desjectava.
Un dia Pagafa d'amagat i u diu:

Jas aquest guant; i, en trobar-te
molt estreta, digués;
Ah l'amo des
guant! i jo et sortiré i et trauré de dins
es fanc, per
enfonyada qui hi estigues.
La Reina, per fer quedar malament
Na Juana i tenir motíu per llevarla des
vent, un dia l'agafa i Ii diu:
Jas aquest covo de llana negra; i,
rentant rentant, la m`has de fer tornar
blanca, que ha d'ésser D'es matalás de
mon fill Bernat, que s'ha de casar.
—

S'al-lotaiplora qui plora, ja es partida
torrent, sense sebre com s'ho
havía de fer per sortir-ne arnb bo-n
nom, fins que a la fi se troba una cosa
dins sa butxaca, s'ho treu, i va ésser a
quel' guara d'En Bernadet.
--!Ah l'amo des guant! diu ella
an es

zas!

que sia blanca, ben blanca!
I ja són partits, renta qui renta, i amb
una

;Qui'm compra ma filla Juana,
qui sap tant com la fada Mariana?
?Qui'm compra rna filla Juana,
qui sap tant com la fada Mariana?
—

cap

com

dos estols d'homo
don.etes de colzada, menudois,
remolests, que pareixía que teníen ar
gent viu dins el cos, i venguen bots, xe
calines, cucaveles i tombarelles.
—!Uei! diu En Bernat, ija bovetjareu
en haber acabada sa tasca!
Les reparteix es covo de llana, Un bo
rreió per hom, dient-los:
—

Fet i dit,
an

a

T zas!

menjar.
surt

hagué dit,

Na Juana li corita es pas, i En Bernat
pega siulo cridant:
!Hala homonents i donetes, veníu
tots

LLEONART

•_-)./02-.L,
res, vendré

No

hu

no

Bernadet.

nents i

II
—

Encara
surt En

1913

—

6 d'abril.

nun

Mn. Antoni M. Alcover és un cas
extraordinari de personalitat multifor
me. Als
seus caracters de canonge ma
gistral, filóleg i polemista, uneix, com
sab tothom, el de conreador del folklore
encara que corn a polemista i com a filó
leg sigui també el folklóric l'aspecte seu
rnés interessant. Ell coneix en sos més
íntims doblecs el parlar del poble, espe
cialment del seu poble mallorquí, i l'es
tudía amb una amor tant gran que no
satisfet de dur-lo a contribució per la
seva obra del Diccionari de tots els par
lars catalans, sab extraure'n l'essencia
continguda en les senzilles con_talles del
poble que nodreix la seva tasca científi
ca.
Per virtut de la seva amor a formes
rnés prirnaries de la expressió de les
idees, Mn. Alcover s'és elevat a la cate
goría d'un veritable literat, puix tal és
el genuí distintiu deis literats; el conéi
xer aquéxos medis d'expressió delsquals
el poble ingenu n'és la font primitiva.
Ara el lluitador infatigable s'es tor
nat a revestir amb el ropatge 'den Jordi
des Recó, i ha publicat el volum sisé de
la seva col.lecció interessantíssima. de

la

19 Abril

CLA, TALUNYA

mirat fins
—

a

!Calla

l'hora
mala

que l'he deixat!

llengo!

aixó

no

hu

diuen! s'escIama la Reina com una pi
cada d'aranya.
Lo endemá entrega a s'al-lota cányom
més cányom, llana i mes llana, i hi

diu;
—Mira,

avui mateix
'has de filar tot
aixó i Ilavó m'ho has de teixir per fer sa
roba de ses noviances de rnon fill Ber
nat, que sha de casar.
Na Juana com sent aquelles comanda

cions, román sense paraula.
—iAvui mateix he d'Ilaver fet tot aixó
arriba a din, tota esglayada.
!Avui mateix! !avui mateix! excla
ma
la Reina. Idó ?qué't pensaves !No
—

vui de malfenerandes ni de perfan
des dins ca meua! I !no hi bovetjes, amb
Na Rossa (1), que no te tir cualoue cos
en

sa.

clue't

baldi i

t'envii

a veure

Sant

Pene!

Aquella al.lota agafa tota aquella ca
nyarnada i llanada, i se'n va plora qui
n'ora sense sebre aon, fins que pensa
arnb so guant, i ja`l se treu i diu:
(I)

Nom

de

mula.

-

-
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l'amo des g-uant!
Encara no hu va haver dit com tac, li
compareix En Bernadet, i li din:
—I ara ?qué tens?
—!Qué he de tenir! !Que ta mare me
ha dit que avui mateix he d'haver filada
tota aqueixa llana i tot aqueix cányom
i llavó hu he d'haver teixit per fer-ten
teues noviances!
sa roba de ses
—?Aixó es tot? din En Bernadet.
?Qué trobes que no basta? din Na

!Ah

—

-

Juana.
!Ca, dóna! din En Bernadet. !Ehl
n'hi
ha per començar!
no
?Qué me'n direu?Ell pega sinlo i crit:
!Hala, homonets i donetes! !veníu
totá a treballar!
Cornpareixen aquells• estols d'homonets i donetes de colzada, tant xerevellos i tant ardits cona sernpre, fent bots,
xecalines i esquerevits.
—fflei! din en Bernadet. !Ja bovetjareu en haver acabada sa tasca1 !Ve't-aquí
—

llana i aquest cányom! !I ja hauría d'estar tot filat i teixit i roba feta!
de pondre-se es sol ha de romandre tot Ilest! !Hala idó! !fóra vessa!
1 ?qué fan aquells homonets i donetes
de colzada? Elles s'aborden a un canyar
que hi havía su devora, i cric-cric! ja te-

aquesta

Lo enderna dematí
li din:
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agafa

Na

Juana,

i

—Bé,

ara que tenim ses peces de roba
tajar-les i cosir-les i fer tot es pa
rament. !Av-u.i rnateix m'ho has de dei

tot Ilest!
Na Juan_a no pogué dir res d'esglaida
que romangué. Se'n du totes aquelles
peces de roba, i se tren es guant, dient:
xar

—Ah l'amo des guant!
Encara no bu va haver dit

•

tac,
compareix En Bernadet, tot etxerevit.
I ara ?qué tens, tant de plorar?
diu:
com

—

!Qué he

de tenir! din ella.

Que

ta

m`ha dit qu'avui mateix t'he de
haver cosit tot es parament!
—?Aixo és tot diu ell.
—?Qué trobes que•no basta? diu ella.
!Ell no n'hi ha per començar! din
En Bernadet.
I ja ha pegat siuloi crit:
!Hala, hornonets i donetes, veníu tots
a treballar!
Compareixen com a llonzins
estols d'hornonets i donetes de colzada,
fent bots, esquerevits, xecalines i cuca
mare

—

aqueas!Abans
per-hom, l'enserreguen
grapada i !hala fila qui fila!
que no se donaven raó a ses rnans, just
molins que han perduda
nadía.
nen una

filoeta

amb una

sa

els homonets ja se són
redol de pins, les tajen,
les entaulen, les serren, i !venguen ba
rres i posts de totes mides! i m'engirgo
len una partida de telessos (r).
Prenen ses fuades fetes, tantes com
ne fan ses donetes i !hala debanar-lés! i
!venguen rams an es telessos! I ja
_asseuen. i
i !venguen peces de
roba i peces de roba!
Sobre tot, ell encara hi havía prop de
una hora de
sól, i tot ja estava filat,
teixit i roba feta, peró ben feta, que feia
Mentres

abordatá

tant

'a un

-

mirera.
Els hornonets iadonetes de colzada se
en van bovetjant, fent trui i lu.lea. i En
Bernadet comana a Na Juana:
Du tota aquesta roba a ma mare,
si et diu:
!Ja deus haver vist mon fill
Bernat—respón-li Ni l'he vist ni l'he
mirat fins a l'hora que l'he deixat!
Na Juana hu fa així; i, com. la Reina
yen totes aquelles peces de roba feta, i
ben feta, rómán amb sos cabeis drets i
arriba a dir:
?Com pot ser aixó?
deus haver
vist mor). fill Bernat!
Jo? din Na Juana. !Ni l'he vist ni l'he
mirat fins a l'hora que l'he deixat!
—

—

—

veles.

—!Uei! din

juguera

com

En Bernat. ?Qué tanta de
Déu ha vista? Espassau-la

fen.t aqueixa tasca que vos espera,
grans belitres! !Hala a fer de totes a
queixes peces de roba i de tot lo altre es
vos

parament pe`
—

tots

?Amb

ses meues

Na

Juana,

noviances!
es

no

d'aqueix

barrals; ampolles, bótils, taces. taçons,
pitxers, fruiteres, i sucreres!, i uns al
tres que fan de gerrers grollers, i !hala
aufabies, gerres, gerretes, gerricons,
gots, garrafes i cadafets!, i altres que fan
d'ollers, i !allá veuríeu oiles, olletes
caçolins, tantes en volguésseu! i altres

qui fan

de gerrers prirneters, i !venguen
soperes, palanganes, plats fondos i plans
de totes mides i traces!
I allá hauríeu vista de tota aquella
trenquelada d'homonets i donetes de
colzada trompitxar, cuidant a estellar
se,

com

a

Ilampons.

No vos dic res, una hora abans d'en
ramar-se's sól, ja hu teníen tot llest i a
la vela, tot lluent, flamant, net ben net,
que no pareixía tocat de mans.
—No res, din en Bernadet. Si que ne
heu feta de bonda! !Vos ne Doren anar
a fer
quatre bots i xecalines, fins que
tengueu assaciament.
I tots ja u han estret de d'allá fent In
lea i bogiot, que no hi havía qui hi Darás.
Bé, din En Bernadet a Na Juana;
ten pots anar a lila =re i li dius que
pot venir a rebre tot aquest parament; i
ja sabs que Ji has de respondre si et diu:
—Ja deus haver vist mon fill Bernat!
!No hales por! din Na Juana.
I ja li ha estret cap a la Reina, i II
—

ver? diuen

cridant i fent lulea.

No es cante vostro aixó! din En
Bernadet.
—;Ja hu és! !ja hu és! diuen &As.
I ja s' aferren an aquelles peces de ro
ba, repartint-les-se estols i estols, i uns
!hala a tallar! i altres !a enfilar guies!,
altres !a cosir corn a rabiosos!, i !ven
guen ca.míes, calçons, gabitzes, guarda
pits, gavardines, llençols, váneves, coi
xineres, tel.-es de matalás i márfegues,
—

cortines, torca-boques, mocadors, •ta
vaioles, barretines i de demés carro

---

—

din:

—Senyora Reina,
rebre tot

es

en voler pot venir a
pararnent que m`havía co

manat.

Com la

portal,
s

Reina
de

román

tot aquell
pedra, fins que
ven

carro
a

la fi

'exclama:

deus haver vist

mon

fill Bernat!

diu Na Juana, !Ni l'he vist ni le
rnirat fins a l'hora que l'he deixat!
!Calla mala Ile.ngo! din la Reina.
!Aixó no hu diuen!
ja s'es afuada a Na Juana per men
jar-la-se a picades, de rabiosa i destrem
pada que estava de veure que aquel dian
xa
havía fetes totes aquelles
coses, que pareixíen impossibles.

—?Jo?

portal.
Mentres tant, altres estols planten una
botiga de fuster i una de ferrer, i !ven
ga a serrar soques de n_oguer, cirerer
morer! i !foc a sa fornal! i !hala! a Ila
vorar barres i posts, i a forjar corretjarn,
panys i claus! i uns ja fan cadires de
repós, amb braços i sense braços, i al
tres

i totes aquelles altres co
ram
que ha mester una
casa de fi i de rei.
I allá. en veis un estol que fan de cou
rers, i !venguen calderes, olles d'aran),
pelles i caceroles! i uns altres que fan
de Ilanterners, i !hala Ilumeneres, llums,
llumetes, canelobres i salamons! i uns
altres que fan de vidriers, i !venguen
ses

manca

—

guarda-robes

sofans,

i

ganapés, taules, calaixeres

—

—

!Calla, mala llengo! !aixó
diuen! exclama la Reina.
—

(1)
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Seelété Enteonalionale
Ee delveloy,Derttent

Juana li fogl així
pogué, i ;ca
metes
valguen, de d'allá!
7:Qué rue'n direu? Ell la Reiha de sa
Xa

com

vour

me

rabiada,

esclatar en sanc per baix
per dalt, i va colar la vida, i el dimoni
(Jesús Sant Antoni!) la se'n dugué en
cós i ánima.
I En Bernadet 7:quina la va ter, vos
pensau?
Idó ag-afa Na Juana, i u diu:
va

E'EnseignerrienC Commercial

de
Objecte:

personal
Fomentar les relacions entre els nrofessors i
diferents
interessat en la ensenvanga corn ercial-dels
informativa
de la
trimestral
Publicació d'una revista
de la ensenvança del Cornerç a totes les na
comercials.
de
ciencies
amb
d'obres
d'Expansió Co
de Cursos Internacionals

paissos.

organització
cions,i
bibliografía
Organització
mercial.
Cursos

en

orenaració:

combinació
r s al 3o d•A_gost igt3 (en
Internacional d'ensenyança comercial).
VIII—Barcelona, Julioi 1914.
VII—Budapest,

del

Congrés

amb el X

Quota social:
mos

casarn

ja hu

hauríem d'esser! diu ella.
casaren, i venguen unes
noces de pinyol vermei i un ball ben en
cés i sarau per Ilarg.
I visqueren anys i més anys com Ju
sep i Alaría; i encara son vis, si no son
morts, i al cel mos vegem tots plegats.
Amén.

Sobre tot,

se

Poden ser membres de la Societé Internationale els pro
fessors de comerç, els eseu iiants, els comerciants i altres

l'objecte d'aquella, el mateix
persones- ue sirnpatitzin amb
que les Escoles, Corporacions, Societats, etc.

Quo/a

z-ndivzdual:
coicclivcé:

La

3 francs
12

Pany

»

inscripció dóna dret a rebre gratuitarnent la Revista
i a gaudir d'aventatges per a l'aclquisició de les
publicades per la Societé.

trimestral
obres

Per inseriure's
Cal dirigir-se al Sr.
Carnbra de C:omerç de
redacció de CATALUNYA.

Anzengual, Secretani de la
Barcelona, o a D. R. Rucabado, a la
D.

B.

1913

brosa força parlamentaria, que pels seuq
Qen.timent socials, pel sentit fondarnent
social de moltes de les seves Ileis, havía

semblat com un pont per assolir: sol o
acornpanyat d'altres elements reals de
la vida política Panyoradareconstrucció;
i calla -que un talent polític, com el del
leacler regionalista, llencés les afirma
cions, que, essent en la conciencia de
tothorn, no eren en la paraula de

ningú.
aouells

que tenen de la vida
concepte fondament moral i
alhora un concepte orgánic, les afirma
cions i algunes de les obres del partit
conservador havíen de tenir molta afi
Per tots

política

un

les velles esquerres monárquiques
filies d'una política atómica i calcada,

nitat;
peró

tradicional,

no

aquelles aspiracions
vers

una

podíen satisfer

no

col-lectives del País

reconstrucció

espiritual, inter

i renovadora de la Iberia: perqué els
que veien reflorir a Espanya noves col
lectivitats i nous organisrnes, no podíen
acatar, a gratscient, una política 'liberal
individualista i fraccionadora, d'aquesta
unitat d'esperit a.mb diversitat de ma
na

Pollítica coretemporánla

La crisi conserve-41w a

nifestacions locals,
Alai com ara la vella política espanyola
havía sofert tanta crisi: al menys, mai
corn
ara haVía
despertat tant pregón
pessimisme en la actuació de les velles
dretes i esquerres monárquiques, que
en tots els moments, en el problema de
la política turnant (tradicional i ruti
nari) s'havía establert corn a bona la Ilei
mecánica de la balança política: quan la
dreta monárquica era al poder és sospi
raya
ardentment perqué pugés, per
contrapés, la balança de les esquerres
laterals, i així al contrari.
Ara, la política espanyola contempo
ránia va canviant, venturosament, i les
situacions i els programes se van des
embraçant duna manera clara i vigoro
sa. La crisi de les velles dretes espanyo
les era liinitada als vells partits román
tics i protestataris que representaven,
en la
seva
oposició, la negació de tot
tribut a la vida política de l'Estat i la
contribució a un desequilibri social amb
turbulencies i odis de partit.
Pero avui, el problema ja és més greu:
aquesta crisi s'ha extés per damunt
d'aquells programes, que assolint un
gran sehtit d'idealitat i un alt concepte
jurídic de la vida social i política de la.

Patria, tenen l'immens defecte de sofrir
pertorbadora crisi de procediment,
i, sobre tot,
desequilibri de les forces
directores i dirigides, que fa impossible
una

un

la llur intervenció... Passa aquesta fonda
crisi el partit conservador espanyol, i la
sofreixen d'una manera manifesta, pre
cisament, les joventuts d'aquest partit,
que fins ara, tenía la adhesió afectuosa
deis homen.s d'ordre i que d'ara enda
vant apenes pot satisfer els dalers de
reconstrucció política, que senten els
homens d'acció, i bona part de la Es
panya jove. No és nova aquesta crisi;
des del temps d'en Silvela que vé plan
tejada, i al dirigir les forces conserva
dores la intel-ligencia educada i senti
mental del Sr. Maura, ha pogut tenir,
rnercés

a

quefe,

una

ningú

un

veia

prestigi personalíssim
época

del
quan

d'acallament,
a plantejar,

problemes

nous

pero ara s'ha manifestat duna manera
evident.
Les darreres manifestacions del sen
yor Cambó, censurant aquesta crisi de
la actuació conservadora, són d'una
trascendencia efectiva: responen_ a tot
un estat
d'opinió que's dolía, callada
ment, de la isolada actitut d'una nom

Rambla deis

Estudis,

Ssatid, més

IB9!

en
una
constant actuació
tradicional i renovadora, en justificades
ocasions va donar a la passada política
conservadora, la seva justa col.laboració:
en
el període de solidaritat, quan la

lluita entre

-

ete

-

crn

la vella i la

nova

política

espanyola, estava plantejada pel proble
ma catalá,
el partit regionalista
orientar patrióticament, els
adeptes
va

seus

vers

aquesta col.laboració amb el

partit

conservador, que era una actuació nova
en el Poder, que imposava amb el Pro
jecte d'Administrado local, una política
orgánica parellarnent semblant a la po
lítica que

volía

Catalunya

i altres

re

gions espanyoles.
1

Catalunya,

que tenía

corn

a

proble

capdal Peconómic obrer, arnb la
industria, sentía la política social
ma

a

j1kg:

aquella política

xible, sino

Tatos les tardes D-0011C014
111 JED 1115 '27 211_

que

lliberal procurava apagar: i si el partit
conservador en la-seva passada actuació,
del Poder estant, havía compres aquesta
realitat a la qual volia atendre i a la
qual tardanarnent atenía un día i un
altre, ha.vía de meréixer les simpatíes
fins a cert punt la col-laboració d'aquells
nous partits de la Patria nova. El Partit
regionalista, que no ha vist mai la seva
essencia en un credo doctrinani i infle

seva
con

la D'Ida deis teatros

Menü desde E pessetes

de -Barcelotia

per

-an

uets
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servadora,

CAT.A_LUNVA

esperança, com una
i de dolcis
pas casual
deis conservadors pel poder, va portar
indubtablement a bona part de la opinió
espanyola una renovació que era de cent
anys ença necessaria: la de convénce's
cona

sonalisTnes

una

una era de Dan
equitat,
governamentalisme;
i el
sim

poble

nostre

que

tota

a

capida,

calía el concurs
permanent
d'una intervenció estatista i una adap
tació popular, col-lectiva, sentimental i
plena d'idealitats..., com les que en glo
riosa síntesi ha presentat el modern
sentiment catalá.
FI Sr. 1111aura va sentir alavores la
ufanía del seu obrar; la seva concepció,
sernpre ideal, per atzars personalistes

tual

un

adietes,

fervorós personalisme»

la censura callada
i plena d'interrogants, de les forces vi
ves del Pais.
1 així, avui, ja no es pot
parlar amb tanta proprietat de parta
conservador, sinó de partit maurista: la
escola s'ha convertit en capella, i la ca
pella en santuari isolat, hidalgo, com
ells diuen, sense cap intervenció positi
va i práctica.
Pot-ser no fora aventurat
dir que el greu mal deis conservadors
seus

i

a

ésl'ésser massa personalistes; me sembla
que he pogut comprobar que els joves
conservadors són massa -mauristes, se
cament mauristes.
!Oh els personalismes de les dretes es
panyoles! Mentres la esquerra republi
cana, va deixant cada día mes, els per

Eálit

Ilb

ter
per

goig esperi
dels educats enteniments, peró
resta

com

a

senzill

sen

ferir
daners.

la incultura

se

deis ridícols cri

Aquesta és la verdadera crisi del S con
servadors. N'entres quatre intel-ligencies
privilegiades i capdals
elegants

eIs

escacs;

prenen wisky i juguen ais
la intel-ligencia clara i

mentre

fructífera del quefe, diu que la democra
cia ha d'ésser orgánica i sistemática, no
u.s
será estrany trovar uns joves, que
al exemple d'altres fraccións de protes
ta,

avaioten i és

se

conjuren

frenéticament
per

guin»

contestar «al

carrer

i

on

vul

d'alguna kábila; mentres
els altres joves diuen coses palpitants
plenes d'inquietut, els elegants setrna
els atacs

naris conservadors
mes

a una

vos

patria..., qui

cantaran liris
és

precisament

patria que ha mort
passada, la forrnosor duna

tota la

reial,

capeix

aquest home polític: dia -vindrá
ha d'oferir variadíssims
problemes que cap partit sol, per fort
que sigui, podrá resoldre: dia vindrá
que aquesta concepCió de la democra
cia definida pel Sr. Maura s'imposará
que

Espanya

gloriosament, perque les colectivitats
els pobles i els seus sentiments tindrán
participació en la vida governamental
espanyola; i la revolució desde adalt,
preconitzada Del Sr. Maura, no será
més que la renovació social

portar els

partits d'opinió,

populars, orientats

estudien i orien

-problemes socials, no us será estrany
trobar alguna Joventut Conservadora on
ten

de la política centralista madrilenya,
volía volar per les regions serenes, quan
al seu entorn bullíen baixes passions de
les quals es feu eco el Parlarnent: i ales
hores aquell artista de la política, aquell
romántic de la política, va tenir la crisi
psicológica, de la qual la política actual

deis

repu

adular al mestre; ressonen sentimental,
i gairebé únics els xardorosos visques al
nostre rei», al ((nostre queje», Tnentre,
la pobra doctrina, a voltes ni tant sois

próspera

queda reduit a

abortar la idea

en

política

del seu partit és conseqüencia.
El Sr. Maura orador, el Sr. Maura so
cióleg, el Sr. Maura estadista, el senyor
N'aura optimista irreductible, se conver
teix en una gloriosa figura parlamenta
ria histórica: i el seu prestigi governa
mental, que fets turbonencs entelaren,

va

blcana, les dretes monárquique,,
mes romántics, negligeixen
la escola

com

el

on

219

ja, xorca
prinpcesa

en

un

que han de
els partits

criteri

eco

nómic.
El partit conservador, malgrat el seu
bou valer, no s'ha pogut sostreure a la
vella fórmula espanyola del personalis
me; i quan un partit amb programa i
amb historia governamental se retrau
i calla, quan les altres forces polítiques

actuen, sembla precisa una nova direc
ció, o sernbla renegar de la passada his
toria; i el maurisme calla, i quan se con
dol de la figura isolada i del dan.y de la
calumnia vers el seu quefe retirat i pes
simista, no's pensa en quant depressa
avenga l'onada del desordre, i en el greu
de les responsabilitats al no contribuir
en la política contemporánia,
per da
munt del odis i deis pessimismes, quan
l'opinió del País demana intervenció i te

parlarán 'encara deis «exces
separatisme»... I així resulta que dret a dernanar-ho.
aquesta escola no dona cap fruit polític:
Es, per cert, un erro de procediment;
i que la separació del quefe, el Sr. Mau-,
pero convinguem que, en les democra
ra, amb el seu partit, és, com deja, de
cies modernes, la crisi del procediment
o

vos

del

sos

una

distancia que fa

tuació;

impossible

i és ciar que aixó

una

ha d'influir

ac

en

lisolament i en les resolucions d'anada
tornada, del Sr. Maura, que en aquest

i

ísolament amb respecte al

Poder

estant.

partit ha
escepticisrne,
seu

de trobar la causa del seu
que ha adquirit les proporcions naturals
del gran fracás duna intel-ligencia im
popular. Al Sr. Maura, gran idealista,
l'ha enganyat el seu propi ideal;díes han
de venir que les forces del partit conser
vador, s'han de convencer que una Pa
tria flo és un home, ni és sois com la
-

rism9

és el mes funest i el que rn. és desauto
ritza un partit per representar els da
lers de la Patria i per encarrilar.los del

673„
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Ch.opin no's juga, sinó que's
saben plorar els infante, sine,
tragicainenti elegíaea. Es atornaentat i

una nena,

plora i

o

més

5-51L,

conseqüencia térbol, i en el cervell diáfan
d'un infa,nt no den entrar-hi la musica
en

mera

per

TGVG5E1 Bordeli

Si Wanda Landowska era olor de ileciamí,
Teresa Bonich fou fragancia de rosa te
rosa té,
la dé esentors -abriagants i subtils
alhora.—Si Wanda Landowska éra corba,

fina i graciosa, Teresa Bonich era línea fe
menina, -peró arnb la virilitat angulosa
d'imatge pagana. Wanda Landowska te la
gracia parisina per senyora del seu gest,
Teresa Bonich, és potser més romana; peró
l'una 1 l'altra són de Raça Platónica: mireu
sinó el programa, que ju.gá a maravella, en
la nit del 10 d'Abril, en audició íntima en
els salons de sa casa: «Sonata en sol ma jór
de Beethoven, «Adagio de la Sonata en do
major» d'lla,ydin, «Allegro de la Sonata en
re rnajor»
de Mozart, «Gavotte de, la suite
antigua» de Martieristiá, Le COZI-COU de
Daquin, «Fantasía en re menor» de Mozart,
«Preludi n.° XXI» de J. S. Bach, «Fugues
nilm_eros 1, 3 i 4» d'Haendel, «Le Tambourin»
de Rameau, <zPastorál» de Scarlatti i Tres
Preludie, de Martieristlá.
A Teresa Bonich, qui és un temperament
refixadíssim, u desplauen les sentimentali
banals deis románties. Enamorada com
está de la Musica pura no cal dir que tampoe
devanará a les excentricitats virtuosistes,
Per les m'ale no eón tetes ni ses mans, ni el
de sa fi
seu esperit. El seny estila en l'ah
gura, com estel diarnanti 1 fa del seu joe
cosa tan mesurada que dona goig. Aquest
programa ja és tata una idealita,t estética,
miren la seva simplicitat augusta. ?Yergue,
dones tot pianista en ea primera audieió, ene
dona generalment aqu.ests programes man
cats d'unitat i jamai absents de la taca vir
tuosista? ?Yergue Lisz? ?Perqué Chopin?,

car

no cona

volta de

creiem del

cas

distingida dam.iselqa,
mostrar-nos joiosos, per tant
tan

en
el caraí em.pres. A En
Martieristiá que ha estat el seu raestre,
que ho ha estat de veritat, i a la egregia
pianista, coratge; i ele nostres saluts, si és
que aQuests vos eón de qualque estima: Que
prompte vos pugui lloar la Ciutat, ja que
avui la benaurada, ha estat la Casa tant

justa orientació

sols.

La nena l'arme Abella
al Pallau de la frwslea Cafalana.
Sentir un infant—i un infant és la petita
con_certista—jugant Mozart en el piano
aquí el verb jugar, rellú amb tota ca valor
—és tant agradable i fresc, cona l'essencia
—

de l'obra mozartiana. Aix•5 si que és harmo
nía; un infant que jugui, que no faeí
que sigui ben criatura. 1 Mozart foil creador
d'una obra gentil i rosa com un joc d'infant
seré i rítmic. Foren per aixó les parte més
belles del concert, aquelles en que foren ju
gats ele ciássics. Chopin és raassa subjectiu,
raassa sentimental, per ésser interpretat per

apassionada,

mancada de

ponderació,

can

aquesta, pot ésser la causa de perilloses
anorr_n_alitats paf guiques.
A les criatures donen Mozart, Daqu.in, Ra
meau, Couperin, tot aixó que els romántics
anomenáren musica superficial, elle, ele
labmens dele efectismes banals i de les exte
rioritzacions inn.ecessaries. Ni Mozart, ni els
seu_s companyon_s ataquen el sistema n_er

viós, n'hi

pessigolles d'esgarrifá;

donen

aqu_ests emocionen tant sols.
Peró--insintím en l'elogi, car és just que
aixi cía—no podem oblidar la gracia, la
salut d'aquell Mozart «de dances rioieres
i mágiques besades i pene que xipollegen

pels

reguerons d'A_bril» segons exigí essió
del poeta, aquell Mozart de la nena Carme
Abella, deixeble de l'honae sapien_t 1 bonda
dós que's din Caries Vidiella, el Quai ha fet

aquesta, magnifica sembrada de sa llevor
espiritual que segons justa expressió del
gran pianista, «no hauría granat, sinó ha

gués sigut

la terra de bona mena», a lo qual
nosaltres 1 afegim: 1 tam_poc sinó hagués

sigue ben conreada.
B.

R.

Y.

tats

volta en m.ans d'infant. Aquest pro
grama de la Bonich és un exeraple per tots
aqu_ells qui vulguin ter-se coneixer també
-Pele altres, pele ja coneguts. Maleida la jux
taposició 1 maleit Pecleeticisme: siguen sis
tem_áties, sinó voleu deixar d'ésser harmó
nies. Si és que preteniu l'aplaudiraent
del pilblic ja és altre cosa, peró si és que va
loren l'ética de l'artista, haveu de limitar
vos, i limitar-se; és aixó que tan graciosa
ment ha sabut ter la Bon_ich; jugar-nos el
Pre/udi n.° XXI de J. S. Bach i la «Fantasía
en re menor» de Mozart, p. e.; obres de difi
cultats, encara que apareguin fácils anab
la discresió i la elegancia i la frescor de les
manta

coses

simples_

Avui quecns eab l'orgull de parlar per pri

tmaina Política
De ço que ha esdevingut entre la Comissió
d'aigües de Barcelona i el ministre senyor
Alba, creiem_ deixar-ne constatat un breu i
precis resum, reportant les explicacions del
senyor Abadal, en una interviu. Diu el regi
dor regionalista:
El con.flicte té dos aspectes: el que's rete
reix al problema de les aigiles i el que's re
fereix a la Comissió de l'Ajuntame-nt de
Barcelona. A Madrid, després de la visita al
senyor Alba, hem tingut molt com.pte en no
con.fon.dre'ls. Fórm_ules per a resoldre el pro
blema de les aiglies dava,nt de l'actitut del
Govern, n'hi ha varíes. Fórmula per a res-ol.
dre el confilete entre el ministre de la Go
vernació i Barcelona, no n'hi ha més que
una: una satisfacció com-pleta del senyor
Alba o del Govern.
La Comissió va vishar al ministre de la
Govern.ació: les primeres paraules del se
nyor Alba foren semblante a aquestes:
—L'assumpte és coraplexe, l'he d'estudiar
molt, perb he d'avençar-los-hi que jo en soc

contrari.

—

Gracies

a

Den,

va

replicar

la

Comissió,

algú intellectualment solvent
amb aui discutir. Estudii el senyor Alba i
responem de que tots els ~tes que tingui,
serán destete amb una bufada. Preeisam_ent
lo que volem és discutir: després de les ses
sions dele Voeals associats ni una raó s`ha
donat contra el projeete responent a lo
que vareta exposar els defensors.
El senyor Alba es va veure pres.
--Per?) és que hi ha més—va a,fegir.—
Aqu_est assumpte, com tots els que venen de
que trobem

l'Ajuntament de Barcelona, m.'inspira, des
c,onfian.ça 1 rezel; els veig am_b prevenció
La Cornissió va respondre com devía: ja
ho esplicarem. El ministre va acabar la en-trevista amb un: «—No tenemos más que ha
blar». 1 encara els eomissionats erem a la
sala, que ell ja havia sortit per una porta
escusada, sense ni ten_ir l'a,tenció de corte
sia d'aeorapanyar-nos a la porta.
La Comissió d'aigües, organisme oficial,

instrument de Govern, pot seguir gestionant
lo que cregui convenient al problema de les
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de l'Ajuntament no pot
satisfacció completa Ofe
nent-la a ella scha ofés a Barcelona: hem
de defensar l'honor de la ciutat que va ele

aigües: la Comissió

quedar sense

una

-

gir-nos.
El G-overn, que ha vist el comproraís en
que l'ha, posat el ministre de la G-overnació,
prou ha volgut arreglar el conflicto: ens ha
proposat tota mena de soluciona; fins ara,
per teléfon., ens en proposen una de nova, i
el comte de Romanones está desesperat; si
poguessim contentar-nos amb el que ehl ens
ha dit, si digués públicam_ent una quarta
part de lo qu.e'ris ha m_anifestat,conflicte re

solt.
Com a resultat d'aquesta entrevista amb
el ministre, han presentat la dimissió l'ar
calde senyor Sostres i tots els membres de la
Comissió d'aigües, el mateix els -pertanyents
l'Ajuntament que els vocals D. Eduard
Calvet, president del Foment del Treball
Nacional; D. Lluis Sedó, president de la
Ca,mbra Industrial; D. Eusebi de Puig, pre
sident de l'Institut Agrícol Catará de Sant
Isidre; D. Miguel Fargas, president de la
Reial Academia de Medecina, i D. B. Basse
goda, delegat de l'Associació de Arquitectes
de

Catalunya.

El president de la Comissió d'aigües, don
Joan Alvarado, ha en.viat el següent tele
grama al senyor Calvet:
«Al regresar encuentro
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su

telefon.ema. Di
con la
mía.

misiones serán presentadas

Agradezco profundamente sus benévolas
frases; recordaré siempre con orgullo la com
pleta, identificación con ustedes en asunto
tan espinoso.—Alvarado.»
Una gran gernació an a l'estació a es
perar l'arribada de l'arcalde diraitent amb
altres individua de la Comissió. Abans de
l'arribada schavía rebut la noticia d'accep
tar-se la dimissió del senyor Sostres. Más
tard els regidors i individua de la Comissió
d'E/Agües es reuniren a porta closa al despatx
de l'arcalde. Al cap d'una, estona, en prova
de deferencia, tots els regidora acompanya
ren fina al vestíbol
al senyor Sostres, que
abandonava definitivament l'arcaldía que
ha ocupat durant 16 n2.esos.
En la sessió de l'Ajuntament celebrada el
día 15, foren aProvades per unanimitat les

segilents proposicions:
«Los infrascritos Concejales, Vocales de la
Comisión de Aguas creada por R. O. de 12
de abril de 1911, entendiendo que la situa
ción creada con motivo de las gestiones
practicadas ante el Gobierno, Por la Comi
sión designada por V. E. para el cumpli
miento del acuerdo municipal de 17 de ene
ro último, no les permite continuar en el
desempeno de sus funciones en la aludida
Comisión de Aguas, tienen la honra de pre
sentar á V. E. la dimisión de sus cargos,
rogándole se sirva ponerlo en conocimiento

del

de aquella
que fueren proce

RON

Delegado Regio, Presidente

Comisión,

a

los efectos

dentes.»
«Los concejales que suscriben en vista de
las manifestaciones hechas por los senores
que han usado de la palabra, tienen el honor
de proponer a V. E. se sirva adoptar los si
guientes acuerdos:
1.0 No mantener en lo sucesivo con el Go
bierno y demás organismos que de él depen
dan otras relaciones que las que extrecta
mente impongan las disposiciones legales
hasta que se dé una explicación satisfactoria
para los prestigios del Ayuntamiento.
2.° Que
en cumplimiento del anterior

Assamblea de diPutats 1 senadora per Ca
talunya, dijous passat es reuniren aquests
.uovament, segons convocatoria del senyor
Prat de la Riba en nona) deis presidenta de
les quatre Diputacions, per estudiar la for
que es vagi a la obertura
ma de treballa/
ra

acuerdo, hasta que se dén las referidas ex
plicaciones, no se mantengan con el alcalde
que por nombramiento del Gobierno pueda
venir a presidir esta Corporación, otras rela
ciones que las puramente oficiales.
3.° Que para dar mayor solemnidad a es
tos acuerdos se levante inmediatamente la
sesión.»
—La comissió reorganitzadora del partit li
beral, en vista de les actuals circumstancies
ha acordat anar desseguida a l'Assam.blea
projectada per a constituir amb carácter de
finitiu el comité provincial i marcar les
orientacions que convinguin seguir donats
els darrers incidents política locals.
Es din que entre els elements esmentats se
hi nota bastanta hostilitat envera al senyor
Collaso, -desigant com a successor den Sos

Parcaldia de Barcelona.
—Responent a ço que s.acord_á

del Par]ament.
Catalu.nya
—De diferentes poblacion.s de
van a les oficin.es de la Lliga Regionalista
consti
cartea demanant instruccions per a
exemplars o
tuir «Comissions Auxiliara» 1
fórmules de reglamenta interiors de les ma
teixes.
forma d'organització forana de
regionalistes, ha tingut fina ara
forces
les
poc desenrotllament; són dotze no más les
Pero, desde la
que a Catalunya funcionen.
Diada Regionalista, s'ha despertat arrea la
afany d'organitzar-n.e i s'acut an aquesta
forma reglamentaria per la qual sola és pre

Aquesta

cia que hi hagi en la respectiva població
Regiona
tres o más socia forans de la Lliga
lista, i constituir-se arab un reglam_ent inte
rior, que aprova la Junta de la -Diga.
—Una de les poblacions on amb más ern.
penta es reorganitzen les forces regionalis
tes és a Tarragona, on es prepara pel diu
menge día 27 una conferencia a cárrec den

Cambó al teatre «Salón Moderno» i

tres a

en

de 200 coberts al Tetre

la darre

un

ápat

Principal.

&amarla Cult
-En la Sessió inaugural de l'Ateneu Bar
celonés llegí un admirable discurs D. Liu.is
Domenec i Montaner.
Es impossible extractar el treball del se
nyor Domenech, perque l'ilustre president
de l'Ateneu noca contenta en llegir algu
quartilles de no
nes de les nombrosíssimes
manes de les quals quedaren
tes que dula
inédites perque la manca de temps no per
mitía la lectura—alud que d'aquella manera
tant seva, tant insinuant, tant viva, aná in
tercalant en la lectura comentaris i dites,
cites, 1 textes, i un gran aplec de notes, fruit

de l'Estat, fou
discurs, no és

irapossible seguí-lo- No

és

un

conferencia, el treball de
l'insigne arquitecte.
una

Vegin els nostres liegidors un
del treball del senyor Domenech.

fragro_ent

LES BARRES DE CATALUNYA 1 D'ARA.Al cap de totes les senyes usades a
GO.
Catalun.ya, com la más permanent emblema
del poder reial i nacional en les époques de
personalitat más marcada d'hegemonía so
bre distinta pailas 1 com exclusivament pro
pia de la Casa reial de Barcelona, dinastía
deis comtes reis d'A ragó, ha de posar-se la
vulgarment an.omenada de les barres.
—

—

de tota una vida d'estudia
En aquella relació que feu dels origens i
del :desen_rotilo de les barres catalanes, es
tudiant-les baix tots els sena aspectes he
ráldica i b_istbrics, fina que acabá anab unes
soperbes paraules den Campm.any, des prés
d' explicar l'ofici que les nostres barres han
desempenyat en la formació de la bandera

Apareixen les

barres

o

pais de

manera ru

dimentaria i probablement combinats aro_b
altres formes decoratives o constructives,
com
els raigs en els escuts deis segells co
neguts del comte de Barcelona i princep de
Aragó Ramón Berengu.er IV, 1137-1162. An
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teriorment a aquesta data nos troben en
lloc, en documents auténaies entre nosaltres
la sen.yal de les barres ni d'altra senyal he
ráldica representativa de llinatges. Els se
gells de Ramón Bereng-uer IV es reputen a

Europa
xen

entrels r_nés remots en que
les tals senyals o emblemas de

nitats,_ es deg-ueren

r_nolt aviat veure cota
presos en aeuesta nava costura de les sen.yes
feudals i gentilicies. que'ls envoltava.
El cLiber Feudorem» del sigle xu o comen
ça,paent del =, representa en una de les
seves pintades i daurades figures, en Rarnon_
Berenguer III entregant a la seva filia Ma
halta un privilegi o feu; el document és
cobert d'or i sobre del or hi ha unes Distes

aparei:
llinatge

l'Edat Mitjana i no's considera pels es
pecia-listes com més antic de mitjans del si
gle xu ea. 1150, l'origen de les senyals he
ráldiques a tot el món.
En la nieta que soler fer els heraldistes
en

alemanys

més

Mitteilungen

.

El «Chronícon Pisan» d'un_ contemporani
que relata l'expedició a Mallorca de Ramón
Berenguer, any 1114 a 1116, és el primer mo
nument escrit conegut en que soni el nom
de «Catalunya i deis eatalans». amb aquesta,

designació precisa.

Indubtablement no ocuparía lloc ta,nt re
mot el sagell den Ramón Berenguer IV, si
no s'haguessin perdut altres segells que
la
historia havía ja registrat. Talo són entre'ls
deis nostres veins de Paltra banda del Piri
12611 els de Ramón de Sant Guillem, comte
de Tolosa, i el de Guillen]. V, sen.yor de
Mon.tpeller, amlodos havíen fet també la ere
nada d'Orient.
«Tots els millors crítics, din don Vaisetti
refereixen aquesta expedició, (o cía a la
ereuada de la qual era general el comte de
Tolosa Ramón de Saint Gines, any 1096), «la
orígén de les armories...» Albert d'Aix, au
tor eontemporani, refereix, en
efecte, que
les banderes deis cavallers creuats eren de
«diversos colors» el mateix que'ls seus es
cuts; que'ls 11D.S aren color d'or, els altres
vert 3, vermells, etc. Altre historiador
del se
gle xur, Matheu Parisiensi, diu que les creus
que portaven com senyal eren de variats

....

Els segells de Ramón Berenguer IV són
també ele primers de cera, penjants, que's
coneixen entre nosaltres, 1 en ells es trans•
llu_eix no amb raolt certa claretat, pero les
confirmen plenament ele segells deis sobi
rans subsegüents, Alfon.s II i Pene II el Ca
tón°, de barres de Peseut.
Els pocs exemplars d'aquells segells que
es traben en el arxiu nacional
de Madrid,
no són
r_nolt conservats; Peseut que és la
part Énés sortint i de relleu rnés alt, está ai
xafada o refregada i ele petits ressalts del
dibuix heráldic en une, si n'hi havía, han
desaparescut per complert, en altres en que
den no més trasses

costat o altre. No
la disposieió de la
decoració o estructura en barres verticals,
de les Que queden frág-ments Ja l'any 1864;
en Munoz Ribero, entes colleccionista sigi
logref i anticuar, va presentar el dibuix
d'un sag-,ell de Ramón Berenguer IV amb
l'escut deeorat a,mb les barres, dibuixades
per primes llistes amplement espaiades,
semblante a les que tenen. ben_ visibles en
ele sagells d'Alfons II, Pene II el Católic
en algún de Jaume 1 el Conqueridor.
Jo no sé si en Mufloz Ribero va veure la
decoració de l'escut complerta o si la va de
duir i restaurar per les trasses de les barres
que veiem certament encara en ele exera
piare per ell estudiats. En algún deis que jo
conec, fragment del segell de l'Arxia nacio
nal de Madrid, schi ven alguna cosa més per
sobre deis trame de Ilistons o barra vertical:
és l'ambo o ombilie central circular pro-pi

les quals per

a

els

comtes

de

Tolosa,

els

seus

successors, conn_

senyal heráldica deis Ilurs dominis. El sa
gell de Guillem, senyor de Mont-peller, hau
ría dut un besaut o millar un torteu en un
documen_t de l'any 1135.
Com la creuada del 1096 comprengué a
raolts senyors «des deis Pirineus al Alps»
els comtes de Barcelona-Ramón Berenguer
III i Ramón Berenguer IV teníen allícls seas
dominis de Proven.ça per casaments o afia

C3)

La Inés ír_nDortant

d'Espanya-20

I mportant'- cla:

3:

sucursals amb
es

facte
que
ria

no

en un

obstant, ací i allá s'hi

tanyien.
Ra,Mon de Saint
tindría un segell ja
l'any 1088 en el qual hi havía la «creu clet
xada, buida i fronxa» que després usaren

Fin

._-_--..,...,

arraneant de l'ambo central, forma d'arme-r
o reforçat l'eseut que s'anomena en heráldi
escarboncle sem
ca «esearboncle». Aquest
bla, dones, sobreposat a la senyal de la
barra. No és desconeguda aquesta sobrepo
sició del carbon_cle o reforg radiant ele sig
n_aixents en escuts del se
nes heráldics

gle

xu.

El segell en que'n Munoz Ribero va distin
gir per primera vegada la barra de Catalu
nya, és d'un doeument en que'l comte Ra

«Princep regni arago=
l'inscripció, prometía pro
tecció a la propietat de Poblet, a 2 de maig
de 1140. Es, dones, el doeument de poc pos
món

Berenguer
cona

IV

u diu

-

terior al 1137, data del casament, o més ben
dit, prom_entatge del conate anab Petronila,
pel que va entregar el govern_ d'Aragó.
senyor Domen.ech acabá la lectu
treba.,I1, que en alguns punts aná
aconn.pa,nyat de projeccions Ilum_inoses, una
prrossa ovació ressoná per la sala. Després el
disertant rebía felleitaeions, mentre totes les
mane li estrenylen les seves.
—Al «Centre autonomista de Dependents
del Comerç i de l'Industria» ha donat la
quinta de les conferencies sobre Dret Mer
cantil, l'advocat del Col-legi de Corredores
Reials de Barcelona, D. Lluis Riera i Soler,
disertant ar_n_b gran erudició sobre «La Borsa
Aspecte econbmic i jurídic de ces opera
010115. Especialitat de la contractació».
En el local de la esmentada, Societat s'ha

Quan el

ra

del

seu

eelebrat amb éxit durant els dios 12 i 13
d'aquest més la primera Assamblea de
dependents del Com.erç i de l'Industria.
Heu's aquí ele temes que's-desentrotllaren:
Tema I. Descans dominical.—Convé de
manar una
modificació de la llei actual?
Extreme principals sobre els quals deuría
versar
dita modífieació. Medie que poden
Posar en práctica les organitzacions de de
pendents per a assegurar el compliment
constant de la llei. Ponent: PAssociació de
la Dependencia Mercantil de Barcelona.
Tema II. Treball intensiu.— Definició

actual d'aquesta reforma. Ventatges i
inconveniente de la mateixa. Acció a realit
zar per a implantar-la. Ponent: Adriá Pre
sas, del Centre Autonomista de Dependents.
Tema III
La setmana anglesa i la saya
estat

relació anab el treball del dependent. Po
Dent: don Domingo Saló, del Centre de De
pendents del Comen de Sabadell.
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colors segons les nacions

-

vermelles verticals exactament igu.als als
llistons o ratlles que cona senya heráldica
veurern_ en els escuts, banderoles, orces o ea
bertes de cavalls deis segells equestres de
Ramón Berenguer IV, de Alfons II el sea fill,
de Pere'l católie i fins en algun de Jaume I.

moderen_s, com Johan Gany,
des herald-Vareras, de se
gell amb senyals heráldiques, posen el de
Ramón Berenguer IV de Barcelona, de l'any
1140, en el segón lloe d'antiguitat entze tots
els coneguts. El primer sería el del Margra
ve d'Austria, Leopold, el Sant Creuat, a
11061136 La primera menció sobre senyals de
llinatge avui coneguda és de Pany 1127, en
escrit d'un monja de Marmontiers.
les
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Tema IV. Salani mínim.—Conveniencia
de la seva fixació. Medis per a determinar-lo
d'ella.—Ponent: don Je,
a Barcelona i fóra
sts Bernaldo, del Centre de Dependents del

Comerç de Sabadell.
Tema V. Jornada máxima del depen
Criteri a emetre davant deis pro
dent.
jectes del G-overn.— Ponent: don Eduard
Llerena, de l'Associació de Dependents de
—

Lleida.
Tema VI.

Actuació de les Associacions
de Catalu_n.ya en l'ordre pro
fessional.—Sobre quins punts deu versar
avui? Medis práctics per a realitzar una ac
ció de conjunt.—Ponents: don Pere Manen
don Oscar Avila, de l'Associació Professio
nal de Dependents del Coinerç de Mataró.
Tema VII. Millores legislatives: refor
mes a introduir en el Codi de Comerç i en la
iegislació fiscal per a millor aclarir la con
dició legal del dependenl,, assegurar els seus
drets davan.t deis patrons í fer més equitati
don Ramón
va la seva, tributació.—Ponent:
de

Dependents

i Comet, advocat.
—En la sala Viladomat del Museu .Ar
queológic i de reproduccion_s del Pare, s'hi
celebrá la sessió d'obertura de la exposició

Noguer

de la magnífica collecció de teixiIs i bro
dats de D. Josep Paseó que's tracta d'adqui
rir per a instalar-la definitivament en el
museu de la ciutat.
Ocupá la presidencia el senyor Fuxá,
acompan_ya.,t del president de la Diputació
provincial don Enric Prat de la Riba, de la
Comissió que ha dictam_inat referent al raé
rit, valor i conveniencia d'adquirir dita
corlecció, els vocals de la Junta autónoma
-
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municipal de Museus
M Rodríguez Codolá i

D. Emili Cabot, don
don Geroni Martorell
i els sen.yors de la Junta de Museu.s D Josep
Puig i Cadafalch, D. Josep Vont i Gumá,
don J. Baixeres, don P. Mun.tanyola i don

C. Pirozzini.

Aquest va lleg-ir una Memoria relatant

els
arribar al punt actual
d'aquesta qiiestió importantíssima de Que
Barcelona compri la esmentada col.lecció
cm:aposta de 1.100 exemplars de teixits, do
massos, velluts, brocatells, estampats, al
fombres i brodats, desde els koptes, sigle
o y, fins a les robes sumptuaries
dels sigles
xv, xvi i xvn, pon.derant els mérits de la
exposicíó. Manifestá el desig de que a Bar
celona hi hagi ambient favorable per a fer
adquisició de Que pot figurar dignament al
costat de les millors d'Europa.
El senyor Faxá pronunciá també paraules
d'elogi pel mérit deis exeraplars que formen
dita exposició; felicitá als sen_yors que ha
víen cuidat de la instalació, 1 declará ober
ta la exposició, invitant als assistents a visi
tar-la
tram_its seguits per

Places motivades per un edifici:
estudi de les que volten. la Catedral gótica;
estudi de les que venen davant d'un edifici
del Renaixer_n_e-atD..
Tercera conferencia:
«Places de circulació: estu.di de les regu
lars; estudi de les simétriques.
Places de

pendre.

—

—

a

L'Academia de Bones Lletres ha cele
brat sessió extraordinaria per la recepció de
l'académic electo numeran i D. Cosme Parpal
—

-

i Marqués, el qual Ilegí un eradit discurs
sobre «la illa de Menorca en temps de Fe
lip II», contestant li el Dr. D. Antoni Rabió

Lluch.

Acaba de sortir

bra

—L'Associació d'Arquitectos de Catalun.ya
a organitzat una serie de conferencies a cá
rree de
don Josep Coll i Vilaclara, Que te
nen lloc en el domicili social, sota el segiient

Questions Civils estudiados ssgons
riostra

Dret per Lluis de

Francos°

Primera conferencia:
«L'urbanització.—La Plaga: agrupam-_,n_ts
que Poden ferse'n.—La placa del Poble: des
n

de

les clássiques, migevals, del

Maspons i Anglasell.

Extracte de la do.-.ttrina civil de Pe
guera anotat anib la

re

aixement i de les modernes».
Segona conferencia:
«La Plaga de Veinat: carácters que pot

Peguera,

extractadas per

programa:

eripció

nova

Jurisprudencia

catalana.

Es

ven

a

Ies

principals Vííbreríes

miseria
o

1

ría

•

1

Boquería

-
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ESPECIALITAT
en

CAP-ESES

a

MIDA

GRAN BARATURA
de PREUq

924

19 Abril

CATA_LUNYA

1913

TE-SERLS
de

—

le

rica de AutomdbiEs Lispanyo

A NéNimA

S 1:3774T

a

CMGC

Chassis de tu.risme

Barcelona:

Obradors

a

aarretera

de

12/15, 15/20, 30/40

Eitgas, 279

Els mes rapas
económics de esseneia
neumáties.
ehassis per ómnibus j
eamions, 15/20 y 30/40 HP.

(SAGRER.A)
Telefoii 8.250
Aigues hipertermals,

de temperatura

600, alcálines,

bicarbo

n.atat-sódioues. Sense rival gel reumatiorao,la diwbetee
i les afee,cion.s del
de repu_tació

eetémae,

universal,

no mes es venen

les du.en.- tots els distintius ab el
72.22:21a.
molt

Mehy

partieularment deis malalts,

cOm identiqu.es

artificials que s'ofereixen

W

noro_

embotellades i les bote

imagilnarles

que

en

no

BARGELORA

Automóbiles

son

deixin

aigues

mercat

nitaries.
Per transports de 1 i/2
i de 3 tonelades 1 servei de

consumidors,

no es

les nostres

aquest

mes

Telegramas 1 Talefonemas

de la Soeletat Ano

per tal que
a

transport de passat
gers, servei de eol-legis
d'hotels 1 ambula,neies sa
Pera

Aquestes aigues,

Catalán.. Cridém la atenció deis

Pendre adtnitint

flmts

e, aneirga.

fet

amb

marques de

sor

Sucursal

d'altres
nonas

de

fábrica

de

y 45 HP.
i els mes

França:

a

Grupes marina,

erreg

!La-CE_ 111Z

1

correus.

(E.21R.L.9)

forlto de, or2gen.

de 6, 15

i 30 HP.
Per

eanots de reereu,
de passatgers,

transports

serveis de práctics de ports

DE VENTA EN TODAS PARTES

salvamentde

náufregs i

xiliars de barco de

au

pesca.

Administraca: RAMBLA h. les FLORS-18=ento°

VIUDA

SEL

Obra". moya
(Pablicació de la Lliga Regionplista)

DE

PI

í1

-LES NIAN

b

Anteeedents
zw---.0,--,~~---u~~-)w--,--

La PITancomunItat CataRana
Lley de Mancomuraite.te

MOBILTARIS DE LUXE
CLÁSSICS I MODERNS

Preu:

EN ESTILS

De venda

en

les llibreríes y quioses

"9-

INTERTORS COMPLETS

AG tai

NATuRAD. :PugarlITs

BARATOS

.9. 9..

METAL-LISTERTA

marner129

Ro

co

SECCIÓ COMERCIAL
MOBILIARIS
EXTRAORDINARIAMENT

certIrns

o-

Recomendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, etc.,
9-

LÁMPARAS

n

4—

OBJECTES DART

E E?

L

M 71 13

17

NI En

21

11:

21 13

'D El

0

E?

etc.

0

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

-->

crónicgs

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del esto
mago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas,
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
xigir
en cada frasco la
firma y rúbrica del Dr. Llorach, con el es
udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones»

obesydap
legitimidad,

(gordura);
siempre

P.ARQUETS PLEGABLES (PATENTATS)

VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
eMíT-11StraeiÓn Calle 0-o?.te, 6218 snme.F.-.LoNg_
----

--

Des at-z: Placa de

ITagat51~1Obaov

Cataltsnya,

COME811 de

Cmt,

CS

7

Nadie debe estar

en

su casa

sin

una

botella de agua
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